Výpis z majetkového účtu – Přehled portfolia
Výpis ze dne: xxxxxx
Číslo výpisu: xxxxxx

Číslo majetkového účtu: xxxxxx

Číslo výpisu: xxxxxx

Majitel účtu: xxxxxx
Trvalá adresa:

DO/PP - 3334

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Datum narození: xxxxx
Datum zpracování výpisu: xxxxxx
Údaje jsou uvedeny v měně emise investičního nástroje

SOUHRNNÉ INFORMACE O PORTFOLIU
Měna

Investovaná
částka celkem

CZK

Aktuální
hodnota
portfolia

983 497,16

Objem
nákupů
(od xxxx)

945 738,07

Čistý výnos za poslední
3 roky

Objem
prodejů
(od xxxx)

621 945,63

160 513,80

16 377,56

Čistý výnos za poslední

rok

2,34%

-43 849,05

-6,10%

PODÍLOVÉ LISTY A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ - výnos od xxxxxx
Investovaná
částka

933 497,16

Aktuální
hodnota

899 713,07

Hrubý výnos

Transakční náklady

Produktové náklady

Čistý výnos

Pobídka

CZK

%

CZK

%

CZK

%

CZK

%

CZK

-25 450,84

-3,72

32,97

0,00

14 390,24

2,10

-39 874,05

-5,83

8 913,87

PODÍLOVÉ LISTY A PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Počet CP
(Z toho zastavené)

Aktuální hodnota

Produkt

ISIN

Cena

Akciový Mix FF

CZ0008472305

1 727

1,8104

3 126,56

ESPA Stock Global (VT) CZK

AT0000639497

46,496

2 734,16

127 127,50

ESPA Stock Global Emerging CZK

AT0000A10QN3

3,765

4 739,17

17 842,98

ESPA Stock Istanbul (VT) CZK

AT0000494885

6,977

5 100,64

35 587,17

Fidelity Global Dividend Fund (CZK)

LU0979392924

0,689

1 322,00

910,86

High yield dluhopisový

CZ0008472412

46 115

1,3742

63 371,23

OPTIMUM

CZ0008474814

97 965

1,0117

99 111,19

Stock Small Caps

CZ0008475043

268 781

1,2220

328 450,38

TOP STOCKS

CZ0008472404

86 843

2,5815

224 185,20

Podílové listy a podobné cenné papíry kolektivního investování celkem v CZK

899 713,07
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DLUHOPISY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY - výnos od x x x x x x
Investovaná
částka

Aktuální
hodnota

50 000,00

46 025,00

Hrubý výnos

Transakční náklady

Produktové náklady

Čistý výnos

CZK

%

CZK

%

CZK

%

CZK

%

-3 225,00

-6,45

0,00

0,00

750,00

1,50

-3 975,00

-7,95

DLUHOPISY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
Produkt
ISIN

Splatnost

PDCP PROFIT 17
XS1686423853

22.02.2021

Počet CP
(Z toho zastavené)

Cena

AÚV celkem

Aktuální hodnota

5

9 205,00

0,00

46 025,00

Dluhopisy a dluhové cenné papíry celkem v CZK

46 025,00

Pokračování na další straně
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o

Investovaná částka odpovídá úhrnné hodnotě investičních nástrojů v portfoliu v ceně jejich pořízení bez poplatků ke
dni výpisu. Aktuální hodnota je hodnota investičních nástrojů v portfoliu ke dni výpisu oceněných poslední známou
cenou v okamžiku zpracování výpisu. Do hodnoty portfolia nejsou zahrnuty cenné papíry evidované v nominální
hodnotě.
Objem nákupů odpovídá investované částce ve sledovaném období (bez prodejních poplatků).
Objem prodejů odpovídá inkasovaným prostředkům z prodejů investičních nástrojů. Do objemu prodejů je započtený i
objem dalších výplat uskutečněných ve sledovaném období.
Čistý výnos je výnos portfolia, nebo skupiny investičních nástrojů po odpočtu transakčních a produktových
nákladů. V případě, kdy Česká spořitelna, a.s. má příslušné informace, zahrnuje výpočet čistého výnosu i odpočet
srážkové daně.
Čistý výnos za poslední 3 roky je vypočten za tři roky zpět od koncového data sledovaného období.
Čistý výnos za poslední rok je vypočten za kalendářní období 12 měsíců zpět od koncového data sledovaného
období. Přepočet cizích měn do CZK je prováděn kurzem ČNB platným pro den realizace transakce.
Hrubý výnos je teoretický výnos portfolia, nebo skupiny investičních nástrojů před odpočtem transakčních a
produktových nákladů.
Transakční náklady jsou náklady spojené s nákupem investičního nástroje, které zahrnují všechny poplatky za provedení
pokynu, prodejní poplatky a marže inkasované Českou spořitelnou, a.s. k pokrytí nákladů distribuce.
Produktové náklady jsou náklady spojené se vznikem a přípravou produktu vykazované a inkasované tvůrcem
produktu k pokrytí nákladů na vznik a udržování produktu. Tyto náklady vykazují tvůrci produktů v dokumentech, jako
jsou klíčové informace investora, nebo sdělení klíčových informací.
Pobídka je částka, kterou můžeme v souvislosti s poskytováním investičních služeb obdržet od
správce fondů kolektivního investování. Pobídky mají zpravidla podobu části poplatku za
obhospodařování majetku ve fondu a nemají vliv na jeho výnos.
Aktuální hodnota dluhopisů a dluhových cenných papírů je cena "klient prodává" z kurzovního lístku
dluhopisů a dluhových cenných papírů. Tato cena může kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu. Pro dluhopisy platí, že ke dni splatnosti
bude při dodržení závazku emitenta hodnota dluhopisu rovna minimálně 100% jeho jmenovité hodnoty. Pro dluhové cenné papíry platí,
že ke dni splatnosti může být hodnota cenného papíru nižší než 100% jeho jmenovité hodnoty a jeho minimální hodnota může a nemusí
být u dané emise stanovena.
Výpočet výnosu portfolia zahrnuje zhodnocení investičních nástrojů v portfoliu, nebo ve skupině
investičních nástrojů v důsledku změny cen, vyplacených dividend, kupónů dluhopisů a také poměrný
výnos prémiových vkladů ve sledovaném období. U prémiových vkladů se výnos rozpočítá zpětně
úměrně době jeho trvání ve sledovaném období. Hrubý výnos je vyšší než čistý výnos o transakční
náklady a náklady produktu.
Výnos portfolia metodou MWR v % je propočten na základě Dietzovy metody jako podíl výnosu portfolia za sledované období a
průměrné hodnoty portfolia v tomto období. Z důvodů stability výpočtů je sledované období rozděleno na dílčí období se srovnatelnou
hodnotou portfolia. Průměrná hodnota portfolia se pak vypočítá jako časově vážený průměr průměrných hodnot portfolia v dílčích
obdobích.
Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu, nebo od
poslední výplaty kupónu do dne vypořádání obchodu.
Cena je hodnota jednoho kusu podílového listu fondu, dluhopisu, akcie, certifikátu nebo jiného
investičního nástroje (cena klient prodává) známá ke dni zpracování výpisu.
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