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Zpráva nezávislého auditora
 

valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se 
sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, PSČ 140 00, IČO 44269595 o ověření řádné 
účetní závěrky k 31. prosinci 2010. 

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2010. Údaje o 
společnosti jsou uvedeny v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku a bodu 1. přílohy 

této účetní závěrky. 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními 

předpisy je odpovědný statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je 
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady. 

Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit byl 
proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit 
tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 

Auditor respektuje skutečnosti uvedené v Prohlášení vedení společnosti k auditu, 
upozornění na vedené občanské soudní spory a trestní oznámení na bývalé 
představenstvo a správce konkurzní podstaty, na související skutečnosti, na ne zcela 
bezproblémové předávání originálních dokladů a na formální stránku inventur. 

Ověřovaná organizace je v likvidaci a tím je limitován předpoklad neomezeného 
trvání. 

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření mého výroku bez výhrad se zohledněním výše uvedené skutečnosti 

omezeného trvání účetní jednotky. 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva 

finanční situace společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, k 31. 
prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

V Rájci-Jestřebí 30.5.2011 

Nedílnou součástí zprávy auditora je výpis z obchodního rejstříku a roční účetní závěrka. 



výp i s 
z obchodního rejstříku, vedeného
 

Městským soudem v Praze
 
oddíl B, vložka 1040
 

!! !UPOZORNĚNÍ!!!
 
Tento výpis má pouze informativní charakter.
 

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se
 
domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
 

Datum zápisu: 21.1istopadu 1991 

Obchodní firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 

Sídlo: Praha 4 - Michle, Ohradní 65 

".....	 Identifikační číslo: 44269595 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání:
 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 
- ekonomické a finanční poradenství
 
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
 
- poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových
 
prostor
 
- poskytování leasingu na věci movité
 
- automatizované zpracování dat
 
- zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a
 
poradenských služeb
 

Statutární orgán - představenstvo: 

předseda představenstva: Karel Staněk, r.č. 371013/057 
Praha 6, Charlese De Gaulla 9, PSČ 16000 

1"" den vzniku funkce: 3.května 2004 
den vzniku členství v představenstvu: 29.dubna 2004 

člen: JUDr. Tomáš Cabalka, r.č. 450307/091 
Stříbrná Skalice, U jabloně 358, PSČ 281 67 
den vzniku členství v představenstvu: 12.října 2003 

člen: Milan Husník, r.č. 65091511814 
Praha 4, U družstev 7, PSČ 14000 
den vzniku členství v představenstvu: 12.října 2003 

Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva
 

samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo
 
jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli
 
představenstvem zmocněni.
 

Likvidátor: 

doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., r.č. 4408171008
 
Praha 4, Rytířova 812
 

Dozorčí rada:
 



předseda dozorčí rady: Jakub Sedláček, r.č. 690228/0077 
Praha 5, Na staré 102, PSČ 159 00 
den vzniku funkce: 21.října 2005 
den vzniku členství v dozorčí radě: l2.října 2003 

člen dozorčí rady: Ing. Jan Kašpar, r.Č. 410626/112 
Mukařov, Nad Vysokou 321, PSČ 251 62 
den vzniku členství v dozorčí radě: lO.března 2006 

člen dozorčí rady: Tomáš Berka, r.Č. 690713/0197 
Praha 4, Lhotka, Jílovská 442, PSČ 14200 
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.března 2006 

Akcie: 

16 466 840 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

Základní kapitál: 16 466 840 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti: 

- Údaje o konkursu: 
Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci 
dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. 
výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkursu na majetek 
dlužníka zamítají. 
- Údaje o konkursu: 
Zánik účinků prohlášení konkursu nastal dne 9.5.2005. 
- Údaje o zřízení společnosti: 
Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou 
smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto 
složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy 
společnosti. 

- valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského 
průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595 
s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125 
Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117 
Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109 
Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095 
se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726 
a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s 
tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich 
universálním právním nástupcem a převezme obchodní 
jmění těchto společností. 

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.czl).
 
Dne: 30.05.2011 12:07:33
 

Údaje platné ke dni 30.05.2011, 6:00
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Ozn. AKTIVA 

a b c 
AKTIVA CELKEM (f. 02 + 03 + 31 + 63) 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek (f. 04 + 13 + 23) 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ".05 až 12) 

B. I. 1 Zi'izovacl Výdaje 

2 Nehmotné Výsledk výzkumu a vývoje 

3 Software 

4 Ocenitelná práva 

5 Goodwill 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný ma'etek 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (".14 až 22) 1,1'1 
B. II. 1 Pozemk 

2 Stavby 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věci 1205 1205 O 111 

4 Pěstitelské celky trvalých porostu 

5 Základn! stádo a tažná zvífata 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodob' hmotný majetek 

9 Ocel\ovacl rozdll k nab ému majetku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (I'. 24 af 30) 

B. III. 1 Podlly v ovládaných a fízených osobách 

2 Podlly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

3 Ostatnl dlouhodobé cenné papfry a podíly 2071 2071 

4 Pujčk a úvěry - ovládajlcr a fidlcí osoba. podstatn' vliv 

5 Jiný dlouhodobý ftnančnl majetek 

6 Poi'izovaný dlouhodobý finanční majetek 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 



označ AKTIVA 

ba 
Oběžné aktiva (I'. 32 + 39 + 48 + 58)C. 
Zésoby (1'.33 až 38) C. l. 

C. l.	 1
 Materiél 

Nedokončená výroba a polotovary 2
 
Výrobky3
 

4
 Zvlfata 

Zbožl5
 
Poskytnuté zálohy na zásoby6
 
Dlouhodobé pohledávky (1'.40 až 471
C. II. 
Pohledávky z obchodnlch vztahůC. II.	 1
 
Pohledávky - ovládajlcl a rldlcl osoba 2
 
Pohledávky - podstatný vliv 
Pohledávky za společnlky, členy družstva 

3
 

4
 sdruženi 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5
 
6
 
7
 
8
 

C. III. 
c.	 III. 1
 

2
 
3
 

4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 

C. IV. 

C.	 IV. 1
 

2
 
3
 
4
 

D. I. 
D.	 I. 1 Náklady prlštlch obdob!
 

2 Komplexnl náklady prlštích obdobf
 

3 Prijmy pflštlch obdobl
 

rád 
Běžné účetnl obdobl 

Min.úč. 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

c 1 2 3 4 

031 ·2()Ltla5:';:·~imC. i,i;~itělill~ ~~iir6á,z~#,<,' ...... ';',' :,J'",,~ , ;~;<:(,ď :');:>,'>,,"Y.• 

032 bY:,,·,iiJi ·:/:·', :")) i!"', m: . .'.·i: . 'i ' ',.i ". 

033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 2;1' ;' 21 .... 

21 
040 
041 
042 

a za účastnlky 

043 
044 21 21 21 

045 
046 
047 -048 ;~~~l;~;:&~ t1t,~~lJZ~'t6t2h .••.."a..,.. 
049 9882202 2097 9880105 9880105 

050 
051 

a za úČ8stnlky 

052 
053 
054 818 818 818 

055 4049 780 3269 3267 

056 
057 10830003 263 10829740 I 10829482 
058 .'::~:~~ Hf>:"i' . ".i,:, i~ 
059 17 17 87 

060 47932 47932 55434 

061 
062 
063 ~ 
064 165 165 38 

065 
066 

Dohadné účty aktivnl
 

Jiné pohledávky
 

Odložená da/lová pohledávka
 

Krétkodobé pohledávky (1'.49 až 571
 

Pohledávky z obchodn!ch vztahů
 

Pohledávky - ovládajlcl a rldlcl osoba
 
Pohledávky· podstatný vliv
 
Pohledávky za společnlky, členy družstva 
sdružen! 

Sociálnl zabezpečeni a zdravotnl pojištěni 

Stét • da/lové pohledávky 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 

Dohadné účty aktivnl 

Jiné pohledávky 

Krátkodobý finančni majetek (f.59až62) 

Penlze 

Účty v bankách 

Krátkodobý cenné paplry a podlly 

Porizovaný krátkodobý finančnl majetek 

Časové rozlllenl (f. 64 až 66) 



označ PASIVA řád Běžné ÚČ. Min.úč. 

obdobi období 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM (f. 68 + 85 + 118) 067 I;' ..~" 

A Vlastni kapitál (P. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 '. ; .~r.· 

'..~.' ! 

A I. Základn! kapitál (f. 70 až 72) 069 
"(' ~ } ",I","" 

1 Základnl kapitál 070 16466840 16466840 

2 Vlastni akcie a vlastnI obchodnl podlly (-) 071 
3 Změny základnlho kapitálu 072 

A.II. Kapitálové fondy (f. 74 až 77) 073 [f,rr·..•···. ·1X~~t8QF 1í~;;tcll 
A. II. 1 Emísnl ážio 074 

2 Ostatnl kapitálové fondy 075 1554780 1554 780 

3 Oceňovael rozdlly z pfeceněnl majetku a závazků 076 
4 Oceňovací rozdfly z preceněnl pn pfeměnách 077 

~::t:'"A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostalol fondy ze zisku (r. 79 + 078 r'~'!~'~~ 
A 11/. 1 Zákonný rezeNnl fond I Nedělitelný fond 079 1843942 1843942 

2 Statutárnl a ostatnl fondy oao 
! 3i 384 

ArV. Výsledek hospodái'eni minulých let (f. 82 + 83) 081 I;'::""" '~fi:'#'tj 
A IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 648982 648982 

2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 -23205 ·14568 

AV. Výsledek hospodaPení běžného účetnlho obdobl (+/-) 084 
'P.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ 

B. ClzlzdroJe (f. 86 + 91 + 102 + 114) 085 
B. 1. Rezervy (f. 87 až 90) 086 ,.,."", ..,.; 
B. 1. 1 Rezervy podle zvláštnlch právn/ch predpisů 087 

2 RezeNa na důchody a podobné závazky 088 
3 RezeNa na daň z pfljmů 089 
4 Ostatnl rezervy 090 

~B. II. Dlouhodobé závazky (P. 92 až 101) 091 ~ 
B. II. 1 Závazky z obchodn!ch vztahCI 092 

2 Závazky - ovládajlc! a fldlel osoba 093 
3 Závazky - podstatný vliv 094 

4 Závazky ke společnlkům, členům družstva a k účastnlkům sdruženI 095 
5 Dlouhodobé pfijaté zálohy 096 
6 Vydané dluhopisy 097 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 
8 Dohadné účty paslvnl 099 
9 Jiné závazky 100 
# Odložený daňový závazek 101 



338 

226117 

64 

44 

23 

252 

Min.úč. 

období 
6 
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427 

60 

36 

10 

252 

226102 

Běžné úč. 

období 
5c 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 ii':n:.::~!'7"'?",.~....""'1QriM1I;[ 

119 968 801 

120 m 
Akciová společnost v likvidaci 

b 

PASIVA 

Krátkodobé závazky (f. 103 až 113) 
a 

označ 

B.1I1. 
B.1I1. 1 Závazky z obchodnich vztahů 

2 Závazky - ovládajícl a fidícf osoba 

3 Závazky - podstatný vliv 

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastnlkům sdružení 

5 Závazky k zaměstnancům 

6 Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotnlho pojištěnI 

7 Stát - daňové závazky a dotace 

8 Kratkodobé pf/jaté zálohy 

9 Vydané dluhopisy 

10 Dohadné účty pasivnl 

11 Jiné závazky 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (f. 115 až 117) 

C. I. Časové rozlllaní (f. 119 + 120) 
C. I. 1 Výdaje pfíštlch období 

2 Výnosy pflštlch obdob! 

_~in~otikY~:~~~2!~~ 

B. IV. 1 Bankovnf úvěry dlouhodobé 

2 Krátkodobé bankovní úvěry 

3 Krátkodobé finanční výpomoci 

Pfedmět podnikání nebo jiné činnosti: 

:;~~~:m j[<.i ď 
). ·i\·;;,)·.i ]::: 

Sestaveno Podpisový záznam: 

~nančnrporadenstvl 

~J·á··,,;,.,'i.;i 

Dne: 
!Jo ,t1r!)o1 

Harvardský pr6myslový holdina. LI• 
• v likvidaci 
Ohradnl6S 

140 00 Praha 4 • Miol'l'
91ěl gll\lMlO,'" &.1 

v
 



---------------

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2010 
(v celých tisících Kč) 

Nézev a sldlo ůčetnl jednotky 

Harvardský průmyslový 

v likvidaci 
holding a.s. 

_______________ Ohradní 65 
Praha 4

442 695 9 5 14000I
 

OznačenI TEXT tlslo 
l'édku Skutečnostv účetnlm obdob' 

a b c běžném 
1 

minúém 
2 

I. Tržby za prodej zbožl 01 O O 

A. Náklady vynaložené na prodané zbožl 02 O O 

+ Obchodn! marže (I. - A.) 03 O O 

II. Výkony (11.1. až 11.3.) 04 O O 

11.1. Tržby za prodej vlastnlch výrobků a služeb 05 O O 

2. Změna stavu zásob vlastni činnosti 06 O O 

3. Aktivace 07 O O 

B. Výkonová spotreba (B.1. + B.2.) 08 6 598 5 236 

B. 1. Spotreba materiálu a energie 09 344 259 

2. Služby 10 6 254 4 977 

+ Pi'idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 -6 598 -5 236 

C. Osobnl náklady (součet C.1. až CA.) 12 2 356 2 317 

C. 1. Mzdové náklady 13 1 150 1 121 

2. Odměny členům orgánu spoleroostl a družstva 14 732 732 

3. Náklady na sociálnl zabezpečeni a zdravotnl pojištěni 15 457 446 

4. Sociálnl náklady 16 17 18 

D. Daně a poplatky 17 418 236 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 111 180 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (11I.1. + 11I.2.) 19 O O 

111.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 O O 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 O O 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 O O 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 O O 

2. Prodaný materiál 24 O O 

G. Změna staw rezerv a opravných položek v provozn! 
oblasti a komplexnlch nákladů příštlch obdobl 

25 O 1 043 

IV. Ostatnl provoznl výnosy 26 17 1 035 
H. Ostatnl provozni náklady 27 O 848 

V. Pi'evod provoznlch výnosů 28 O O 
I. Převod provoznlch nákladů 29 O O . Provoznl výsledek hospodafenl (zohledněni položek (+). až V.) 30 -9 466 -8 825 
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Clslo 
Skutečnost v účetnlm obdoblTEXTOznaeenl fádku 

bMném minulémcba 1 2 

Tržby z prodeje cenných paplrú a podnů 31VI. O O 

J. Prodané cenné paplry a podlly 32 O O 

Výnosy z dlouhodobého finančnlho majetku (součet VII.1. až VII.3.) 33VII. O O 
výnosy z podllů v ovládaných a rfzených osobách a v účetnlch

VII.1. 34 O Ojednotkách pod podstatným vlivem 

Výnosy z ostatnlch dlouhodobých cenných paplrú a podllů 352. O O 
výnosy z ostatnlho dlouhodobého finančnrho majetku 363. O O 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančnlho majetku 37 O O 
K. Náklady z finančnlho majetku 38 O O 

Výnosy z preceněnl cenných paplni a derivátU IX. 39 O O 
Náklady z pi'eceněnl cenných paplni a derivátů 40L. O O 
Změna staw rezerv a opmvných položek ve finančnl oblasti 41M. O O 
Výnosové úroky 42X. 2595 

43Nákladové úroky N. O O 
XI. Ostatnlflnančnívýnosy 44 2 001 O 

Ostatnl finančnl náklady 45O. 51 70 
Pi'evod finančnlch výnosůXII. 46 O O 
Pi'evod finančnrch nákladů 47P. OO 
Finančnl výsledek hospodarenl (zohledněnipoložek VI. až P.) 48* 1891 955 
Daň z pfljmů za běžnou činnost (0.1. + 0.2.) 49o. O O 

50-splatnáO. 1. O O 
-odložená2. 51 OO 
Výsledek hospodarenl za běžnou činnost... 52 -7 511 -8 636(provoznl výsledek hospodahlnl + finančnl výsledek hospoda1en1 - C.) 

Mlmofádné výnosy 53XIII. O O 
Mimofádné náklady R. 54 OO 
Daň z prrjmů z mlmorádné činnosti (S.1 + S.2)S. 55 O O 
• splatná 56S. 1. O O 

572. -odložená OO 
Mimorádný výsledek hospodai'enl (XIII. - R.. S.) 58* O O 
Pi'evod podllu na výsledku hospodarenl společnrkům (+/-) 59T. OO 

... Výsledek hospodarenl za účetnl obdobl (+/-) -7 511 -8 63660
(výsledek hospodaI'enl za běblou činnost + mImoI'édny výsledek hospoda1enl- T) 

Výsledek hospodarenl před zdaněnlm.... 61 -7 511 -8 636(proYozn1 výsledek hospodsl'enl + Ilnenčnl vý8Iedek hospodahlnl + mImoIédné výnosy - R.l 

Sestaveno dne: 20.4.2011 

Právnlformaúčetnljednotky:Akciová společnost 

Pi'edmět podnikánI účetnl jednotky: Ekonomické a finanční poradenství 
Podpisový záznam: 

1d:-14M l\ 



• ,o,' .'''';. 

'~'''. "\'.r..L~.,.~~'·\·' 

Účetní jednotka: Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci 

Sídlo: Praha 4 - Michle, Ohradní 65 

IČ: 44269595 

Datum sestavení účetní závěrky: ke dni 31. 12. 2010 

Rozsah sestavení: povinně v plném rozsahu 

Příloha k: 31. 12. 2010 

Rozvaze, kde úhrn aktiva úhrn pasiv činí 

k 31. 12. 2010 

Výkazu zisků a ztrát, kde je uvedena ztráta 

k 31. 12. 2010 

20 762 067 tis. 

- 7 511 tis. 

Obrat k 31. 12. 2010 2024 tis. 

Účetní období roku 2010 společnosti je 12 kalendářních měsíců. 

Dále uvedené textové a tabulkové informace jsou součástí účetní závěrky. 

Vyhotoveno dne: 

~bl<, F. ,~lj4,1 ... 
. ~ .,' o'. ,'/".l,. 
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1. PŘEDMĚT flNNOSTI 

Harvardský průmyslový holding, a. s - v likvidaci je společnost zapsaná do obchodního 
rejstříku u Městského soudu v Praze, ť:eská republika, dne 21. ll. 1991, oddíl B., číslo vložky 
1040. Sídlo společnosti se nachází v Ohradní 65, Praha 4 - Michle. 

Právní forma: akciová společnost (v likvidaci) 

Hlavním předmětem činnosti společnosti: 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
ekonomické a finanční poradenství 
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 
poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor 
poskytování leasingu na věci movité 
automatizované zpracování dat 
zprostředkovatelskáčinnost komerčních, propagačních a poradenských služeb 

Statutární orgán: představenstvo 

Předseda představenstva: Karel Staněk, r.č. 371013/057 
Praha 6, Charlese De Gaulla 9 
Den vzniku členství: 29. 4. 2004 

Člen:	 JUDr. Tomáš Cabalka, r. Č. 450307/091 
Stříbrná Skalice, U jabloně 358 
Den vzniku členství: 12. 10. 2003 

Člen:	 Milan Husník, r. Č. 650915/1814 
Praha 4, U družstev 7 
Den vzniku členství: 12. 10. 2003 

Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva 

samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo 
jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli 
představenstvem zmocněni. 

Likvidátor:	 prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., r. č. 440811/008 
Praha 4, Rytířova 812 

Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: Jakub Sedláček, r. Č. 690228/0077 

Praha 5, Na Staré 102 
Den vzniku členství: 12. 10. 2003 

Člen dozorčí rady:	 Ing. Jan Kašpar, r. Č. 410626/112 
Mukařov, Nad Vysokou 321 
Den vzniku členství: 10. 3. 2006 
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Člen dozorčí rady: Tomáš Berka, r. č. 690713/0197 
Praha 4 Lhotka, Jílovská 442 
Den vzniku členství: 10. 3. 2006 

Akcie: 16466 S40 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 OOO,-Kč 

Datum vzniku: 13.1.1992 
Datum transformace: 11.4.1996 
Datum fúze: 14.5.1997 
Datum vstupu do likvidace: 30.10.1997
 

Právnické a fyzické osoby, které se podílejí 20 % a více na základním jmění společnosti:
 

HPH a.s. Rok 2007 Rok200S Rok 2009 Rok 2010 

Výše podílu v 
tis. Kč 

Výše podílu v 
tis. Kč 

Výše podílu v 
tis. Kč 

Výše podílu v 
tis. Kč 

Nevyskytují se - - - -
Přehled valných hromad: 

1. Náhradní VH dne 12. 10. 2003 
Místo konání: Zotavovna VS, Praha 
Notář: JUDr. Ivo Havlíček 

Odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady. 
Volba nových členů představenstva (ve složení Matějka, Černý, Husník, Cabalka, Punar) a 
dozorčí rady společnosti (ve složení Staněk, Kaňovský, Sedláček). 

Zrušení rozhodnutí VH 16. 8. 2001 o vystoupení z likvidace. 

Platnost všech dále uvedených valných hromad byla napadena žalobami, jejichž řešením se 
soudy stále zabÝVaií: 

2. Náhradní VH dne 4. 2. 2004 svolaná odvolaným představenstvem 

3. Náhradní VH dne 29. 4. 2004, svolaná dozorčí radou 
4. Náhradní VH dne 10. 3. 2006 svolaná řádně zvoleným představenstvem 

5. Náhradní VH dne 19. 1. 2007 svolaná řádně zvoleným představenstvem 

6. Náhradní VH dne 29. 2. 200S svolaná řádně zvoleným představenstvem 

7. Náhradní VH dne 13. 2. 2009 svolaná řádně zvoleným představenstvem 

S. Náhradní VH dne 22. 1. 2010 svolaná řádně zvoleným představenstvem 

2. ZÁKLADNí VÝCHODISKA PRO SESTAVENí UZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. V současné době probíhá rekonstrukce 
účetnictví s dopadem i na minulá léta. K tomu budou využity i informace z dokladů 

zajištěných Policií ČR při prohlídce prostor v sídle Daventree Resources Ltd. Belize 
organizační složka v ČR, Na Záhonech, Praha 4 a v sídle HPH , Ohradní 65, Praha 4. 

3 (ll) 



a) Způsobvocenění 

Cenné papíry a majetkové účasti:
 

Při nákupu jsou cenné papíry oceňovány pořizovací cenou v souladu s § 25 zák. o účetnictví.
 

Pohledávky a závazky:
 
Jsou v účetnictví společnosti zachyceny v nominálních hodnotách. V případě nákupu od
 
druhých osob jsou zachyceny v pořizovacích cenách v souladu s § 25 zák. o účetnictví.
 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 
Oceněn v účetnictví v pořizovacích cenách. Tj. v ceně pořízení včetně příslušných vedlejších
 
pořizovacích nákladů a odpisován v souladu s účetními předpisy a odpisovým plánem.
 

b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován ve skutečných pořizovacích cenách, 
které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. 

Společnost pořizovala veškerý dlouhodobý majetek a zásoby dodavatelským způsobem. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují 
jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 20 do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích 

cenách a odepisuje se do nákladů lineárně po dobu 24 měsíců podle rozhodnutí účetní 

jednotky. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 10 do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a 
odepisuje se do nákladů po dobu 24 měsíců podle rozhodnutí účetní jednotky. 

Odpisová skupina Doba odepisování: 
1 3 roky 
2 Slet 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 

V účetnictví je dlouhodobý majetek odpisován od měsíce, ve kterém byl uveden do užívání a 
výše měsíčního odpisu je dána podílem pořizovací ceny příslušného majetku a počtu měsíců, 

v nichž se bude odpisování provádět. Odpisování majetku je ukončeno v měsíci, ve kterém 
dosáhnou účetní oprávky hodnoty pořizovacíceny a u majetku vyřazeného před jeho úplným 
odepsáním v měsíci vyřazení. 

Pokud je u dlouhodobého nehmotného majetku smluvně upravena doba použitelnosti, je 
odpisován do nákladů podle této doby. 
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V roce 2010 společnost nepořídila dlouhodobý majetek. 

Přehled o dlouhodobém hmotném majetku podle hlavních skupin samostatných movitých 
věcí: 

Samostatné mov.věci Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
Kancelářská technika 68856, 68856, 0,-

Osobní automobil 704795, 704795, 0,

Kancelářská technika 238085, 238085, 0,

Kancelářský nábytek 85497,54 85497,54 0,
Kancelářská technika 54080, 54080, 0,

Kancelářská technika 53380, 53380, 0,

CELKEM 1204 693,54 1 204693,54, O,· 

c) Pohledávkv 

Pohledávky se účtují při vzniku z činnosti společnosti nebo nakládání s jejím majetkem 
jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. K datu sestavení 
účetní závěrky se hodnota pohledávek, u nichž existuje vážné riziko, že nebudou dlužníkem 
uhrazeny, snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou 
v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce. 

Nejvýznamnější pohledávkou je směnečná pohledávka ve výši 9 880 104 tis. Kč za HCM(W), 
která představuje neuhrazenou kupní cenu za majetek HPH při jeho prodeji v rámci obchodní 
soutěže. Splatnost pohledávky byla stanovena k 31. 12. 1999. 

Dále pak úroky z prodlení dle Smlouvy o poskytnutí záruk a zástav z 8. 9. 1998 s Daventree 
Ltd. a dle Smlouvy o poskytnutí záruk a zástav z 8. 9. 1999 s Oily Rock - ve výši 10 818 713 
tis. 

Souhrnná výše krátkodobých pohledávek z obch. vztahů a pohledávek po lhůtě splatnosti 
vzniklých v roce 2010. 

Pohledávky z obch. Ve lhůtě splatnosti Po lhůtě splatnosti Celkem 
vztahů 

V roce 2010 O O O 

d) Opravné p%lky 

V rámci účetní závěrky za období roku 2010 nebyly tvořeny účetní opravné položky
 
k pohledávkám.
 
Společnost po zvážení pochybností úhrady po lhůtě splatnosti může rozhodnout o jejich
 
tvorbě podle následujících zásad:
 

u pohledávek po splatnosti 60 - 90 dnů 10% účetní hodnoty pohledávky
 
u pohledávek po splatnosti 91- 180 dnů 30% účetní hodnoty pohledávky
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u pohledávek po splatnosti 181 - 365 dnů 50% účetní hodnoty pohledávky 
u pohledávek po splatnosti nad 365 dnů 100% účetní hodnoty pohledávky 

U pohledávek za dlužníky v konkursním nebo vyrovnávacím řízení a u dlužníků v právním 
vymáhání jsou vytvářeny opravné položky ve 100 % výši účetní hodnoty pohledávky. 

Vodůvodněných případech může být vytvořena účetní opravná položka i v jiné výši nebo 
nemusí být vytvořena vůbec (např. pohledávka je ke dni sestavení účetní závěrky již 
zaplacena, byl dohodnut splátkový kalendář, který je dodržován apod.). 

e) Závazky a přijaté úvěry 

Závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při pořízení pořizovací cenou. Při 

sestavování účetní závěrky se zůstatek úvěru zvyšuje o neuhrazené a bankou vyúčtované 

úroky. 

Souhrnná výše krátkodobých závazků a závazků po lhůtě splatnosti vzniklých v roce 2010 

Závazky z obch. 
vztahů 

Ve lhůtě splatnosti Po lhůtě splatnosti Celkem 

V roce 2010 427 tis. O 427 tis. 

f) Přepočet cizí měny na českou měnu 

Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány denním kurzem podle směnného kurzu ČNB. 

g) Účtováni nákladů a VÝnosů 

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišeně, tj. do období s nímž časově a věcně souvisejí. 
V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a 
opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení 
účetní závěrky známa. 

3. VLASTNf KAPITÁL 

Základní kapitál 
Základní kapitál společnosti činí 16 466 840 tis. Kč. V průběhu roku 2010 se nezměnil, je plně 

splacen a je zapsaný v obchodním rejstříku. 

Vlastní kapitál 
Společnost vykazuje kladný vlastní kapitál ve výši 20484212 tis. Kč. 
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Celkový přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2010 

Stav k Vlastní 
Z toho 

a změna stavu kapitál Zákl. kapitál 
zapsaný 

Zákl. kapitál 
nezapsaný 

Kapitál. 
fondy 

Fondy ze 
zisku 

HVmln.let 
Hvúé. 
obdobl 

Počátečn{ stav k 
1.1.2010 20491724 16466840 1554780 1844326 634413 - 8 636 

Převod HV r. 2010 
-8636 

Na nerozdělenýzisk 
min. let 

Pfeúčtovón{ 
8636 

Nezapsaného ZK 

ztráta/zisk úl. 
obdob{ -7 Sll 

Konečnýstav k 
31.12.2010 20484212 16466840 1554 780 1844 326 625777 ·7511 

Přeúčtování=Opravy minulých období - opravy zůstatků na účtech aktiv o nepřevzatá aktiva, 
nejedná se o inventurní rozdíl běžného roku (oprava provedena dle IFRS) 

4. LEASING 

Společnost neměla k 31. 12. 2010 uzavřenou žádnou smlouvu o finančním pronájmu s 
následnou koupí najaté věci. 

s. pŘrPADNÉ ZÁVAZKY 

Ve společnosti neexistují závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v 
rozvaze. 

6. OSOBNr NAKLADY 

Údaje pro 
rok 

Prům. přep. 

počet 

zaměstnanců 

Mzdové 
náklady 

Odměny 

členů org. 
spol. 

Náklady 
na 

soc. a zdr. 
poj. 

Sociální 
náklady 

Osobní 
náklady 
celkem 

-
Rok 2010 2 1150 732 457 17 2356 

7. REZERVY 

V průběhu roku 2010 nebyly vytvořeny žádné rezervy. Z minulosti zůstává rezerva ve výši 50 
mil. Kč vytvořena z ekologických důvodů. 
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8.	 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNí ZÁVĚRKY 

nejsou 

9.	 DOPLŇUJící INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

Zástavy 

1.	 400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B) jež HCM(W) nabyla 
kupní smlouvou z 30. 12. 1997 - vyplývá z kupní smlouvy a zástavní smlouvy. 

2.	 80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B), které vlastní společnost 

Husky Trading Ltd. - vyplývá z kupní smlouvy a zástavní smlouvy. 

3.	 100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr. Podle Smlouvy o poskytování záruk a 
zástav z 8. 9. 1998 ručitel Daventree Ltd. je jediným vlastníkem akcií společnosti 

Daventree Resources Ltd. Kypr, které představují 100% vydaných akcií uvedené firmy. 

4.	 9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na 
jednu akcii. Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel 

Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 74,12% majetku Union Lesní 
Brána. 

5.	 7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii. 
Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree Ltd. 
majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku VÚSU, a.s. 

6.	 9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu 
akcii. Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree 
Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku Intesunion, a.s. 
Intesunion, a. s. je dále 100% majitelem společnosti Keraunion, a.s. 

Ručitelé Oíly Rock Group Ltd. a jeho 45 dceřiných společností, kde je Oily Rock 
Group Ltd. jediným vlastníkem akcií znějících na majitele, které představují 100% 
vydaných akcií každého z dalších ručitelů. Po podrobné analýze některé společnosti 

nedržely žádné kupony v ázerbájdžánské privatizaci, některé byly zrušeny nebo V. 
Koženým prodány. Dne 30. 8. 2001 byly společnosti ze zástavy převedeny za $ 1,00 
na Daventree Resources Ltd. Kypr (převod podepsal M. Pacovský) a následně B. 
Vostrým převedeny na Daventree Resources Ltd. Belize. 

Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH) 

Směnka č.l 

Místo a datum vystavení: 6. prosince 1997, Bahamské společenství 

Vystavená komu: Harvardský průmyslový holding a. s. - v likvidaci 
Podepsal: V. Kožený 
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Částka CZK: 5.419.104.000,
Místo placení: Praha ČR 

Datum zaplacení: 31. prosince 1999 
Splatná u: likvidátora HPH a. s. - v likvidaci podle jeho instrukcí 
Jméno a adresa výstavce: Harvard Capital Management (Worldwide) Ltd. 

E. P. Taylor Drive, Lyford Cay, Nassau, Bahamas 

Směnka č. 2 

Místo a datum vystavení: 30. prosince 1997, Bahamské společenství 

Vystavená komu: Harvardský průmyslový holding a. s. - v likvidaci 
Podepsal: V. Kožený 
CZK: 4.461.000.000, -
Místo placení: Bahamské společenství 

Datum zaplacení: 31. prosince 1999 
Splatná u: Harvard Capital Management (Worldwide) Ltd. ve prospěch HPH a. s. 

v likvidaci podle instrukcí likvidátora 
Jméno a adresa výstavce: Harvard Capital Management (Worldwide) Ltd. 

E. P. Taylor Drive, Lyford Cay, Nassau, Bahamas 

Směnka č. 3 

Místo a datum vystavení: 8. září 1998, Bahamské společenství 

Vystavená komu: Harvardský průmyslový holding a.s. - v likvidaci 
Podepsal: V. Kožený 
Částka CZK: 9.880.104.000, 
Místo placení: Praha ČR 

Datum zaplacení: 31. prosince 1999 
Splatná u: Komerční banky, Nuselská 96, Praha 4 ve prospěch Harvardského průmyslového 

holdingu a.s. 
Jméno a adresa výstavce: Oily Rock Group Ltd., Pasea Estate, Road Town, P. O. Box 3149, 

TORTOLA, British Virgin Islands 

Směnka č. 3 nebyla zahrnuta do účetnictví. V současné době se prvopis směnky Č. 1 a 3 
nachází u Městského soudu v Praze u žalob na vydání platebního rozkazu a prvopis směnky Č. 

2 je údajně připojen u směnečné žaloby u soudu na Bahamských ostrovech. 

Podílv v zahraničních společnostech 

1. Daventree Resources Ltd. Kypr se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr 

HPH je jediným 100% akcionářem Daventree Resources Ltd. Kypr, tedy jde o 100% dceřinou 

společnost HPH. Stala se jí 21. 6. 2001 místo převedení majetku přímo do HPH. Nikdo ze 
statutárních orgánů HPH nebvl oprávněn návrh na takovou změnu podávat, natož 
podepisovat. Členové představenstva, jmenovitě včetně B. Vostrého a M. Pacovského, měli 

usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2001 uloženo, mimo jiné, zdržet se 
jakéhokoliv nakládání s majetkovými hodnotami v Ruské federaci. 
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2.	 Daventree Resources Ltd. Belize se sídlem: 62 Gabourel Lane, Belize City, stát Belize 

Daventree Resources Ltd. Belize je, podle uváděných údajů, 100% dceřinou společností 

Daventree Resources Ltd. Kypr a tedy vnučkou HPH. Společnost byla založena 6. 2. 2002 na 
Belize. 

3.	 Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr - 25% podíl 

Daventree Resources Ltd. Kypr měla ve společnosti Kantupan Holdings Co. Ltd. 25% podíl. 
Část finančních prostfedků z tohoto podílu v Kantupanu ještě zůstala. Podle údajů 

z kyperského obchodního rejstfíku k 29. 1. 2004 byla provedena změna a 25% podíl ve 
společnosti Kontupon byl pfeveden z Doventree Resources Ltd. Kypr na Daventree Resources 
Ltd. Belize. Tedy z tzv. dcery HPH na vnučku. Tedy i zde je možná další pohledávka HPH. 

Majetek zajištěný národními a mezinárodními orgánv činnými v trestním řízení za 
součinnosti likvidátora 

1.	 22.126.440 USD bylo orgány činnými v trestním řízení ČR zajištěno na bankovním 
účtu č. 7000006025/5500, vedeném u Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice 

zřízeném osobou advokáta J. Bayera na základě smlouvy s HPH. 

Vedle zajištěné částky by mělv být zahrnuty i všechny úroky na tomto účtu od jeho založení 
a odměna advokáta. Dále pak finanční prostfedky a úroky z nich na následujících účtech 

rovněž zřízených osobou advokáta J. Bayera no základě dodatků ke smlouvě s HPH: 

účet Č. 7000003027 účetč.7000005031 

účet č. 7000005030 účetč.7000000029 

,..... 2.	 100.364.209 Kč bylo orgány činnými v trestním řízení ČR zajištěno při pokusu prodat 
zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia 
Marketing s.r.o. ve Starém Smokovci 

3.	 31 mil. USD bylo zajištěno na Kajmanských ostrovech. 

4.	 12 mil. USD bylo zajištěno orgány činnými v trestním řízení v Lucembursku. 

V trestním řízení vedeném proti V. Koženému a B. Vostrému je vyčíslená škoda ve výši cca 
16,3 miliard Kč. 

Městský soud v Praze rozsudkem čj. 46 T 17/2006 rozhodl v senátě složeném z předsedy 

JUDr. Dušana Pašky a přísedících Marie Nuderové a Ing. Stanislava Matase v hlavním líčení 

konaném dne 9. července 2010 tak, že obžalovaní Viktor Kožený a Boris Vostrý jsou vinni, 
tedy že Viktor Kožený jednáním pod body 1- 92 a zároveň pod body 93 - 98 ke škodě cizího 
majetku sebe a jiné obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku 
škodu velkého rozsahu a Boris Vostrý jednáním pod body 97 - 107, a také jednáním pod 
bodem 108 ke škodě cizího majetku sebe a jiné obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a 

10(11) 



způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, čímž spáchali oba obžalovaní trestný 
čin podvodu podle § 209, odst. 1, 5, písm. a) tr. zákoníku ve znění zákona č. 40/2009 Sb. 
Každý z nich byl odsouzen podle § 209, odst. 5 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 
10 let a podle § 56, odst. 1, písm. c) tr. zákoníku se pro výkon trestu byli zařazeni do věznice 

s ostrahou. 

Podle § 228, odst. 1 tr. řádu byla obžalovaným uložena povinnost k náhradě škody 
poškozenému Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci, Praha 4, Ohradní 65, a to: 

•	 obžalovanému Viktoru Koženému ve výši 8.289.933.074,05 Kč a úrok z prodlení 
podle nařízení vlády č. 163/2005 Sb. od 13. 2. 2008 do 9. 5. 2010 ve výši 
1.750.595.387,70 Kč dále do zaplacení a 

•	 obžalovanému Borisi Vostrému, ve výši 7.892.526,144,74 Kč a úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 163/2005 Sb. od 13. 2. 2008 do 9. 5. 2010 ve výši 1.666.674.476,34 
Kč a dále do zaplacení. 

Majetek evidovanÝ v podrozvahové evidenci 

Jedná se o zbytek nemovitostí - pozemků; jsou to okrajové části nelukrativních a 
nevyužitelných pozemků, o které není zájem a jejichž hodnota již v době nabytí byla 
zanedbatelná. Jejich prodej je dlouhodobě v řešení, avšak nelze očekávat, že by se prodejní 
cena těchto pozemků (pokud by vůbec někdo o ně projevil zájem) alespoň přiblížila hodnotě 

stanovené aktuálními znaleckými posudky. 

Je podána žaloba na určení vlastnictví k objektu v Ohradní 65, Praha 4 u Obvodního soudu 
pro Prahu 4 proti Victoria Security Printing, a. s. Soud k našemu návrhu vydal předběžné 

opatření, jímž zakázal dispozice s uvedenou nemovitostí. Odvolání proti tomuto usnesení 
odvolací soud nevyhověl a předběžné opatření je nadále účinné. Rozsudek soudu prvého 
stupně z 26. 9. 2008, byl na základě našeho odvolání v květnu 2009 zrušen a věc vrácena 
soudu prvního stupně k doplnění a dalšímu rozhodnutí. Dne 13. května 2011 byl vynesen 
rozsudek ve prospěch HPH, který je zatím nepravomocný. 

Ověřování účetnictví 

Likvidátor HPH sestavil účetní závěrky za léta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Tyto 
závěrky byly ověřeny auditorem bez výhrad, projednány a schváleny dozorčí radou 
společnosti a projednány a schváleny valnými hromadami společnosti. 
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