
 

 

 

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 
 

Stanford Capital Fund SICAV a.s. – GARTAL Investment fund 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 vlastního kapitálu, která se promítla do níže uvedených částí Výroční zprávy. 

Seznam a umístění doplnění 

(opravené údaje doplněny kurzívou) 

Kapitola/strana Doplnění Komentář 

Zpráva o podnikatelské činnosti a 
stavu majetku fondu (§436 odst. 2 
ZOK) – str. 4 Výroční zprávy 

Vlastní kapitál fondu činil ke dni 
31. 12. 2019 částku 41 132 tis. 
Kč (2018: -411 tis. Kč). 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Ostatní pasiva – investiční část: 
151 818 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Ostatní pasiva – celkem: 151 
818 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Cizí zdroje – investiční část: 
151 870 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Cizí zdroje – celkem: 151 870  

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Oceňovací rozdíly – investiční 
část: - 907 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha  

Oceňovací rozdíly – celkem: - 
907 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha 

Vlastní kapitál – investiční část: 
41 075 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Rozvaha 

Vlastní kapitál – celkem: 41 132  

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Přehled o 
změnách ve vlastním kapitálu 

Ostatní změny – oceňovací 
rozdíly: - 907 

 

Příloha č. 2 – Účetní závěrky fondu 
ověřená auditorem (§234 odst. 1 
písm. a) ZISIF) – tabulka Přehled o 
změnách ve vlastním kapitálu 

Ostatní změny – celkem: 41 
132 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 24. Ostatní pasiva 
(str. 11 Přílohy) 

Hodnota závazků ke konci 
Účetního období vůči 
akcionářům, podílníkům: 151 
515 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 24. Ostatní pasiva 
(str. 11 Přílohy) 

Pasiva ke konci Účetního 
období celkem: 151 818 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 30. Přehled o 

Ostatní změny – oceňovací 
rozdíly ke konci Účetního 
období: - 907 
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změnách vlastního kapitálu (str. 
13 Přílohy) 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 30. Přehled o 
změnách vlastního kapitálu (str. 
13 Přílohy) 

Ostatní změny – hodnota 
celkem ke konci Účetního 
období: - 257 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 30. Přehled o 
změnách vlastního kapitálu (str. 
13 Přílohy) 

Zůstatek k 31. 12. 2019 – 
oceňovací rozdíly ke konci 
Účetního období: - 907 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 30. Přehled o 
změnách vlastního kapitálu (str. 
13 Přílohy) 

Zůstatek k 31. 12. 2019 – 
hodnota celkem ke konci 
Účetního období: 41 132 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 31. Oceňovací 
rozdíly (str. 13 Přílohy) 

Zůstatek k 1. lednu 2019 – 
snížení položky Ostatní: - 907 

 

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 
12. 2019 – kap. 31. Oceňovací 
rozdíly (str. 13 Přílohy) 

Zůstatek k 31. prosinci 2019 – 
Celkem Ostatní: - 907 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA 

Funkce:  pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti  

AVANT investiční společnost, a.s. 

Dne:  27. 7. 2020 

 

 

Podpis:  ………………………………………… 

 


