
 

 

 

Dne xx. xx 2019 zveřejnil Fond svoji Výroční zprávu za rok 2019. Následně obdržel od České národní banky 

upozornění na zjištěné nedostatky spočívající v požadavku na rozšíření a doplnění některých údajů v této 

zprávě prezentovaných.  

O tomto doplnění byl rovněž informován auditor Fondu, který konstatoval, že níže uvedená doplnění 

nemají vliv na výrok uvedený u Výroční zprávy 2019. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplnění k výroční zprávě fondu 
 

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. 

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
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Doplnění Výroční zprávy 

Statutární orgán Fondu informuje, že k dnešnímu dni došlo k doplnění Výroční zprávy. Fond opravil 
tiskovou chybu ve výši hospodářského výsledku investiční a neinvestiční části Fondu, která se promítla 
do níže uvedených částí Výroční zprávy. 

Seznam a umístění doplnění 

(opravené údaje doplněny kurzívou) 

Kapitola/strana Doplnění Komentář 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha, 
str. 17 Výroční zprávy 

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta z předchozích 
období – investiční část: 179 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha, 
str. 17 Výroční zprávy 

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta z předchozích 
období – neinvestiční část: - 21 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha, 
str. 17 Výroční zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
– investiční část: 209 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha, 
str. 17 Výroční zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
– neinvestiční část: - 3 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Správní náklady (Σ) – investiční 
část: 1 169 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Správní náklady (Σ) – 
neinvestiční část: 3 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

b) ostatní správní náklady – 
investiční část: 1 169 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

b) ostatní správní náklady – 
neinvestiční část: 3  

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
z běžné činnosti před zdaněním 
– investiční část: 220 
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Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
z běžné činnosti před zdaněním 
– neinvestiční část: 
- 3 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
po zdanění – investiční část: 209 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Výkaz 
zisku a ztráty, str. 18 Výroční 
zprávy 

Zisk nebo ztráta za účetní období 
po zdanění – neinvestiční část:  
- 3 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – Správní náklady, str. 28 
Výroční zprávy 

Ostatní správní náklady – 
investiční v roce 2019: 3 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – Správní náklady, str. 28 
Výroční zprávy 

Ostatní správní náklady – 
neinvestiční v roce 2019: 3 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA 

Funkce:  pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti  

AVANT investiční společnost, a.s. 

Dne:  28. 7. 2020 

 

 

Podpis:  ………………………………………… 

 


