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Vážení akcionári,
jménem statutárního orgánu spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSUL TING
investicní spolecnost a.s. v likvidaci Vám predkládáme výrocní zprávu za rok 2006 s tímto
obsahem :

~
I. ZÁKLADNí ÚDAJE O SPOLECNOSTI -
1.1. Identifikacní údaje

'-' 1.2. Údaje o majetkových úcastech
1.2.1 Úcast na podnikání spolecnosti nad 20% základního kapitálu
1.2.2 Úcast na podnikání jiných osob nad 20% jejich základního kapitálu
1.3. Údaje o orgánech správy a organizacní struktura

II. ÚDAJE O FINANCNí SITUACI

11.1. Zverejnované údaje z rocní úcetní záverky
II.1.1 Rozvaha

11.1.2Výsledovka
11.1.3Vybrané ukazatele

11.2. Komentár k výsledkum hospodarení
11.2.1Majetek spolecnosti
11.2.2Výsledek hospodarení
11.2.3Návrh na vyporádání hospodárského výsledku r. 2006

III. ZPRÁVA AUDITORA

IV. Prílohy: Príloha k úcetní záverce k 31.12.2006
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva likvidátora za rok 2006

1v
Ing. Zdenek Vorácek

likvidátor
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I. Základní údaje

1.1. IDENTIFIKACNíÚDAJE
~

Název obchodní firmy: HARVARD CAPITAL and CONSULTING
investicní spolecnost a.s. v likvidaci

Sídlo: Praha 4, Ohradní 65, PSC 14000

IC : 00676900

Právní forma: Akciová spolecnost

Predmet podnikání: - kolektivní investování ve smyslu zák. C. 248/1992 Sb. o
investicních spolecnostech a investicních fondech ve znení
zák. C. 591/1992 Sb., 600/1992 Sb., 61/1996 Sb. a
151/1996 Sb.

Emitované akcie :

Kod ISIN : není pridelen

Obchodovatelnost: Akcie nejsou registrované
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Pocet Druh akcií Nominál
80 000 Listinnéna majitele 1000,- Kc



1.2. ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚCASTECH

1.2.1 Úcast na podnikání spolecnosti nad 20% základního kapitálu

CLARIANO holding Inc., B.V.I. 100,00%

1.2.2 Úcast na podnikání jiných osob nad 20% jejich základního kapitálu

negativní 0,00%

1.3. ÚDAJE O ORGÁNECH sPRÁVY A ORGANIZACNí STRUKTURA

1.3.1 Údaje o orgánech správy

~

Nejvyšším orgánem spolecnosti je valná hromada. Její zasedání se koná
nejméne jednou za kalendární rok. Svolává ji predstavenstvo a to tak, aby se
konala nejpozdeji do šesti mesícu od konce posledního úcetního období.

1.3.2 Presentace clenu predstavenstva

predseda
clen
clen

Likvidátor

Ing. Boris Vostrý, CSc.
JUDr. Jana Sainerová
RNDr. Radoslav Smetana

Ing. Zdenek Vorácek

1.3.3 Presentace clenu dozorcí rady

clen
clen
clen

Ing. Drahomír Ziegler
JUDr. Jirí Podzimek
Doc. JUDr. Jan Josl, CSc.
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II. ÚDAJE O FINANCNí SITUACI

11.1. Zverejnované údaje z rocní úcetní záverky

11.1.1.Rozvaha (tis.Kc)

,..

'-'

'-'

.\)\'1.rUis'.~ ~~.

~ r. '..'"i TJ "C?
_" J-

bežný rok minulý rok predmin.rok
AKTIVA CELKEM 133 629 132 892 132 294
Pohledávky za upsaný základní kapitál O O O
Dlouhobodý majetek O O 9

Dlouhodobý nehmotný majetek O O O
Dlouhodobý hmotný majetek O O 9
Dlouhodobý financní majetek O O O

Podíly v ovládaných a rízených
osobách O O O

Obežná aktiva 133 537 132 870 132 147
Zásoby O O O
Dlouhodobé pohledávky O O 383
Krátkodobé pohledávky 383 382 O
Krátkodobý financní majetek 133 154 132 488 131 764

Casové rozlišení 92 22 138
PASIVA CELKEM 133 629 132 892 132 294
Vlastní kapitál 4222 3417 2848

Základní kapitál 80 000 80 000 80 000
z toho zákl.kapitál zapsaný v OR 80 000 80 000 80 000

Kapitálové fondy 18 509 18 509 18 509
Rezervní fondy, nedelitelný fond a

ostatní fondy ze zisku 658 658 658
Výsledek hospodarení minulých let -95 750 -96 319 -96 514
Výsledek hospodarení bežného
úcetního období 805 569 195

Cizí zdroje 129 402 129475 129 446
Rezervy 71 71 71
Dlouhodobé závazky O O O
Krátkodobé závazky 129331 129 404 129375
Bankovní úvery a výpomoci O O O

Bankovní úvery dlouhodobé O O O
Casové rozlišení 5 O O
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11.1.2Výsledovka (tis.Kc)

11.1.3Vybrané ukazatele

......-

'-'

bežný rok
4227

53
1,03
1,03

O
2421
52,78

100,00
0,00
0,00

100,00

minulý rok
3417

43
1,03
1,02

O
2221
42,71

100,00
0,00
0,00

100,00

redmin.rok
2848

36
1,02
1,02

O
2437
35,60

100,00
0,00
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bežný rok minulý rok pred min. rok
Tržby za prodei zboží a Výkony O O O

Tržby za prodej zboží a Tržby za
prodej vlastních výrobku a služeb O O O

Zmena stavu zásob vlastní cinnosti O O O
Aktivace O O O
Náklady vynaložené na prodané zboží

a Výkonová spotreba 1 603 1 637 2179
Pridaná hodnota -1 603 -1 637 -2 179
Osobní náklady O O O
Odpisy dlouhod. nehmotného a

hmotného maietku O 9 O
Zmena stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti a
komplexních nákladu príštích období O O O
Jiné provozní výnosy O O 89
Jiné provozní náklady 8 1 147
Provozní výsledek hospodarení -1 611 -1 647 -2 237
Zmena stavu rezerv a opravných
položek ve financní oblasti O O O
Jiné financní výnosy 2421 2221 2437
Jiné financní náklady O 5 5
Financní výsledek hospodarení 2421 2216 2432
Dan z príjmu za bežnou cinnost O O O
Výsledek hospodarení za bežnou
cinnost 810 569 195
Mimorádné výnosy O O O
Mimorádné náklady 5 O O
Mimorádný výsledek hospodarení -5 O O
Výsledek hospodarení za úcetní
období 805 569 195
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Struktura aktiv
140 000

120 000

100000

I80 000

60 000 ~
40 000

20 000

~=:::::=+o

pred min. rok

minulý rok

Struktura pasiv

o predmin.rok

140000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

Vlastní

kapitál

minulý rok
Cizí zdroje Casové

rozlišení
bežný rok

11.2. Komentár k výsledkum hospodarení

11.2.1 Majetek spolecnosti

V prubehu roku 2006 došlo k nárustu majetku spolecnosti na úrovni vlastního
kapitálu o 805 tis. Kc. Cizí zdroje spolecnosti k datu rocní úcetní záverky poklesly v
porovnání s jejich stavem v minulém roce o 68 tis.Kc.

Celkový nárust bilancní sumy majetku o 737 tis. Kc se promítl v
* nárustem stavu pohledávek ve stavu netto o
* nárustem stavu krátkodobého financního majetku ve stavu netto o
* nárustem stavu casového rozlišení ve stavu netto o
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Pri hodnocení bonity portfolia financního majetku v porizovací cene 5 800 tis. Kc
byla jeho celková hodnota snížena celkem o 5 800 tis.Kc, tedy celkem na Otis.Kc.

Hodnota pohledávek v nominální cástce 15 131 tis.Kc byla snížena opravnými
položkami o 14748 tis.Kc.

11.2.2Výsledek hospodarení ~
V roce 2006 spolecnost vytvorila zisk v celkové hodnote 805 tis.Kc.
Z toho provozní výsledek hospodarení cinil -1 611 tis.Kc a financní výsledek
hospodarení 2421 tis.Kc.

Z celkových nákladu 1 616 tis.Kc mely na konecný výsledek hospodarení vliv
zejména :
* Služby 1 603tis.Kc

Rozhodujícími položkami celkových výnosu 2421 tis. Kc byly:
* Ostatní financní výnosy 2421 tis.Kc

11.2.3Návrh na vyporádání zisku roku 2006

Dle dosavadních záveru bude statutární orgán spolecnosti valné hromade
spolecnosti navrhovat vyporádání hospodárského výsledku za rok 2006
v konecné cástce 805386,55 Kc takto:

* prídel do rezervního fondu
* uhradit ztráty minulých období ve výši:

40269,00 Kc
765 117,55 Kc

11.3 Doplnující informace

-'

* Spolecnost v rozhodném období neobhospodarovala žádné fondy kolektivního
investování.

* Žádné osoby v rozhodném období nejednaly s investicní spolecností ve shode.
* Investicní spolecnost nebyla v rozhodném období úcastníkem žádného

soudního sporu.

(
Ing. Zdenek Vorácek

likvidátor
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AUDIT PLUS
CLEN NEXIA INTERNATIONAL

Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáre spolecnosti

HAR VARD CAPITAL and CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidaci

Oauditu úcetní záverky

,..

'-"

Overili jsme priloženou úcetní záverku k 31. prosinci 2006 spolecnosti HARVARD CAPIT AL
and CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidaci, se sídlem: Praha 4, Ohradní 65,
PSC: 140 00, IC: 00676900, tj. rozvahu k 31. prosinci 2006, výkaz zisku a ztráty za období
od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 a prílohu této úcetní záverky, vcetne popisu použitých
významnýchúcetních metod. Predmet cinnostia údaje o spolecnostiHARVARD CAPITAL and
CONSULTING investicníspolecnost a.s. v likvidacijsou uvedenyv príloze této Úcetnízáverky.

Za sestavení a verné zobrazení úcetní záverky v souladu s ceskými úcetními predpisy odpovídá
statutární orgán spolecnosti HAR VARD CAPIT AL and CONSUL TING investicní spolecnost
a.s. v likvidaci. Soucástí této odpovednosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitrní kontroly nad
sestavováním a verným zobrazením úcetní záverky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatnovat vhodné úcetní metody a
provádet v dané situaci primerené úcetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky. V souladu s temito
predpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti.

'-'
Audit zahrnuje provedení auditorských postupu, jejichž cílem je získat dukazní informace o
cástkách a skutecnostech uvedených v úcetní záverce. Výber auditorských postupu závisí na
úsudku auditora, vcetne posouzení rizik, že úcetní záverka obsahuje významné nesprávnosti
zpusobené podvodem nebo chybou. Pri posuzování techto rizik auditor prihlédne k vnitrním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a verné zobrazení úcetní záverky. Cílem posouzení
vnitrních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádrit se k úcinnosti vnitrních
kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úcetních metod, primerenosti úcetních
odhadu provedených vedením i posouzení celkové prezentace Úcetní záverky. Domníváme se, že
získané dukazní informace tvorí dostatecný a vhodný základ pro vyjádrení našeho výroku.
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Podle našeho názoru úcetní záverka podává verný a poctivý obraz aktiv, pasiva financní
situace spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investicní spolecnost a.s. v
likvidaci k 31. prosinci 2006 a nákladu, výnosu a výsledku jejího hospodarení a penežních
toku za rok 2006 v souladu s ceskými úcetními predpisy.

~
Aniž bychom vyjadrovali výrok s výhradou, dovolujeme si upozornit na skutecnost, že penežní
prostredkyspolecnosti ve výši 100.364tis. Kc, uloženéjako termÍnovaný vklad, byly na základe
usnesení Policie Ceské republiky ze dne 28. 7. 2003 zajišteny, címž došlo k zákazu jakékoliv
dispozice s predmetnými penežními prostredky, s výjimkou výkonu rozhodnutí dle ustanovení
§ 79a, odst. 2, veta tretí, trestního rádu, nicméne z žádného z nám predložených dokumentu
nevyplývá, že by v souvislosti s daným faktem bylo jednoznacne zpochybneno vlastnické právo
spolecnosti k predmetné majetkové hodnote. V prípade zesplatnenÍ vetšího objemu závazku by
tak spolecnosti mohlo hrozit riziko insolvence, samozrejme za predpokladu, že by v budoucnu
nedošlo k opetovnémuuvolnení techto penežníchprostredku.

Overili jsme rovnež soulad výrocní zprávy spolecnosti HARVARD CAPITAL and
CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidacik 31. prosinci 2006 s úcetní záverkou,která
je obsažena v této výrocní zpráve. Za správnost výrocní zprávy je zodpovedný statutární orgán
spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTlNG investicní spolecnost a.s. v likvidaci.
Naším úkolemje vydat na základe provedeného overení výrok o souladu výrocní zprávy s úcetní
záverkou.

Overení jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními
auditorskými standardy a aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské Republiky. Tyto
standardyvyžadují, aby auditor naplánoval a provedl overení tak, aby získal primerenoujistotu,
že informace obsažené ve výrocní zpráve, které popisují skutecnosti, jež jsou predmetem
zobrazení v úcetní záverce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s príslušnou úcetní
záverkou. Jsme presvedceni, že provedené overení poskytuje primerený podklad pro vyjádrení
výroku auditora.

'-'
Podle našeho názoru jsou informace ve výrocní zpráve spolecnosti HARVARD CAPITAL and
CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidaci k 31. prosinci 2006 ve všech významných
ohledechv souladu s výše uvedenou úcetní záverkou.

Proverili jsme též vecnou správnost údaju uvedených ve zpráve o vztazích mezi propojenými
osobami spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTlNG investicní spolecnosti a.s. v
likvidacik 31. prosinci 2006. Za sestavení této zprávy o vztazíchje zodpovedný statutární orgán
spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidaci.
Naším úkolemje vydat na základe provedené proverkystanoviskok této zpráve o vztazích.

\..I
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Proverku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními
auditorskými standardy vztahujícími se k proverce a souvisejícími aplikacními doložkami
Komory auditoru Ceské Republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli
proverku s cílem získat strední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné
nesprávnosti. Proverka je omezena predevším na dotazování pracovníku spolecnosti a na
analytické postupy a výberovým zpusobem provedené proverení vecné správnosti údaju. Proto
proverka poskytuje nižší stupen jistoty než audit. Auditjsme neprovádeli, a proto nevyjadrujeme
výrok auditora.

~

Na základe naší proverky jsme nezjistili žádné významnévecné nesprávnostiúdaju uvedenýchve
zpráve o vztazích mezi propojenými osobami spolecnosti HARVARD CAPITAL and
CONSULTING investicní spolecnost a.s. v likvidacik 31. prosinci 2006.

~

V Praze, dne 26. dubna 2007

Ing. Jakub Kovár
auditor c. osvedcení 1959
jednatel spolecnosti
AUDIT PLUS s.r.o.
auditorská spolecnost c. osvedcení 096
clen NEXlA INTERNATIONAL
Žerotínova 35, Praha 3, 13000

Ing. Marek Votlucka
jednatel spolecnosti
AUDIT PLUS s.r.o.

auditorská spolecnost c. osvedcení 096
clen NEXIA INTERNA TION AL
Žerotínova 35, Praha 3, 13000

'-'
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HARVARDCAPITALand CONSULTINGinvesticnl spolecnost a.s. v likvidaci ROZVAHA
Praha4, Ohradnf65,PSC14000 v plném rozsahu

fC: 00676900 kl 31.12.2006 I
jednotky: 1000 Kc

Oznac. A K T I V A rád. Bežnéúcetníobdobí MinuléÚC.obdobi

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 154 555 -20 926 133 629 132 892

A. Pohledávkyza upsanýzákladníkapitál 2
B. Dlouhobodýmajetek 3 6178 -6178
B.I. Dlouhodobýnehmotnýmajetek 4
B.I.1. Zrízovacívýdaje 5

2. Nehmotnévýsledkyvýzkumua vývoje 6
3. Software 7

4. Ocen~elnápráva 8
5. Goodwíll 9

6. Jiný dlouhodobýnehmotnýmajetek 10
7. Nedokoncenýdlouhodobýnehmotnýmajetek 11
8. Poskytnutézálohyna dlouhodobýnehm.majetek 12

B.II. Dlouhodobýhmotnýmajetek 13 378 -378

B.11.1. Pozemky 14
2. Stavby 15
3. Samostatnémovitéveci a souborymov~ýchvecí 16 378 -378
4. Pestitelskécelkytrvalýchporostu 17
5. Základnístádoa tažnázvírata 18

6. Jiný dlouhodobýhmotnýmajetek 19
7. Nedokoncenýdlouhodobýhmotnýmajetek 20
8. Poskytnutézálohynadlouhodobýhmotnýmajetek 21
9. Ocenovacírozdílknabytémumajetku 22

B.III. DlouhodobýfinanCnlmajetek 23 5 800 -5 800
B.III.1. Podílyv ovládanýcha rízenýchosobách 24

2. Podílyv úcetníchjednotkáchpodpodstatnýmvlivem 25
3. Ostatnídlouhodobécennépapírya podíly 26 5 800 -5 800
4. Pujckya úvery- ovládajicía ridící osoba.podstatnývliv 27
5. Jinýdlouhodobýfinancnímajetek 28
6. Porizovanýdlouhodobýfinancnímajetek 29
7. Poskytnutézálohynadlouhodobýfinancnímajetek 30

C. Obežnáaktiva 31 148285 -14748 133537 132870
C.I. Zásoby 32
C.1.1. Materiál 33

2. Nedokoncenávýrobaa polotovary 34
3. Výrobky 35
4. Zvírata 36
5. Zboží 37

6. Poskytnutézálohynazásoby 38
C.II. Dlouhodobépohledávky 39
C.11.1. Pohledávkyz obchodníchvztahu 40

2. Pohledávky- ovládajícía rídícíosoba 41
3. Pohledávky-podstatnývliv 42
4. Pohledávkyza spolecníky,clenydružstvaa za úcasl.sdružení 43
5. Dlouhodobéposkytnutézálohy 44
6. Dohadnéúctyaktivní 45
7. Jinépohledávky 46

8. Odloženádanovápohledávka 47
C.III. Krátkodobé pohledávky 48 15131 -14748 383 382
C.III.1. Pohledávkyz obchodníchvztahu 49 373 373 373

2. Pohledávky- ovládajicía ridicí osoba 50 419 -419
3. Pohledávky- podstatnývliv 51
4. Pohledávkyza spolecníky,clenydružstvaa za úcasl.sdružení 52

5. Sociálnízabezpecenía zdravotnípojišteni 53

6. Stát- danovépohledávky 54

7. Krátkodobéposkytnutézálohy 55
8. Dohadnéúctyaktivní 56
9. Jiné pohledávky 57 14339 -14329 10 9

C.IV. KrátkodobýfinanCnlmajetek 58 133 154 133 154 132 488
C.IV.1. Peníze 59 15 15 18

2. Úctyv bankách 60 133 139 133 139 132 470
3. Krátkodobécennépapírya podíly 61 1 :"'..,.,...,~
4. Porízovanýkrátkodobýfinancnímajetek 62 / f'\'\\ ' - -~.J' ",

D.I. tasovéroz/i$enl 63 92 92 [.'<:, ~z. ".,.. '\

D.1.1. Nákladyprištíchobdobí 64 15 15 '" J22i'
2. Komplexnínákladypríštíchobdobí 65 " .~
3. Prijmypríštíchobdobí 66 77 77 - " ',~. ~;:-

KontrolnlClslo 999 618128 -83704 534 424 , P:}.15~6.1OJ- ...,...~,
~I")i~<"""------

~
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HARVARDCAPITALandCONSULTINGInvesticnlspolecnosta.s.v likvidaci ROZVAHA
Praha4, Ohradnf65,PSC 14000 V plném rozsahu
IC: 00676900 kl 31.12.2006 I

jednotky: 1000 Kc
Oznac. PASIVA rád. Stavv bežnémúcetnímobdobí Stav v minulém úcetním období

PASIVACELKEM 67 133 629 132 892
A. Vlastní kapitál 68 4222 3417
A.I. Základnlkapitál 69 80 000 80 000
A.I.1. Základn i kapál 70 80 000 80 000

2. Vlastníakciea vlastníobchodnípodíly 71

3. Zmenyzákladníhokapitálu 72
A.II. Kapitá/ovéfondy 73 18509 18509
A.II.1. Emisníážio 74 18509 18509

2. Ostatníkapitálovéfondy 75

3. Ocenovacírozdílyz precenenímajetkua závazku 76

4. Ocenovacírozdílyz precenenípripremenách 77
A.III. Rezervnlfondy,nedelitelnýfond a ostatnlfondyze zisku 78 658 658
A.III.1. ZákonnýrezervnífondI Nedelelný fond 79 658 658

2. Statutárnía ostatnífondy 80
A.IV. Výsledekhospodafenlminulýchlet 81 -95 750 -96319
A.IV.1. Nerozdelenýziskminulýchlet 82 132 754 132 185

2. Neuhrazenáztrátaminulýchlet 83 -228 504 -228 504
A.V. Výsledekhospodafenlbéžnéhoúcetnlhoobdobl 84 805 569
B. Cizízdroje 85 129402 129475
B.I. Rezervy 86 71 71
B.I.1. Rezervypodlezvláštníchprávníchpredpisu 87

2. Rezervana duchodya podobnézávazky 88

3. Rezervana danz prijmu 89

4. Ostatnírezervy 90 71 71
B.II. Dlouhodobézávazky 91
B.II.1. Závazkyz obchodníchvztahu 92

2. Závazky- ovládajícía rídícíosoba 93

3. Závazky- podstatnývliv 94

4. Závazkykespolecnik.,clen.družstvaa k úcastníkumsdružení 95

5. Dlouhodobéprijatézálohy 96

6. Vydanédluhopisy 97

7. Dlouhodobésmenkyk úhrade 98

8. Dohadnéúctypasivní 99

9. Jinézávazky 100
10. Odloženýdanovýzávazek 101

B.III. Krátkodobézávazky 102 129331 129404
B.III.1. Závazkyz obchodníchvztahu 103 157 230

2. Závazky- ovládajícía rídícíosoba 104

3. Závazky - podstatný vliv 105

4. Závazkyke spolecník.,clen.družstvaa k úcastnikumsdruženi 106

5. Závazkyk zamestnancum 107

6. Závazkyze sociálníhozabezpecenía zdravotníhopojištení 108

7. Stát- danovézávazkya dotace 109

8. Krátkodobéprijatézálohy 110

9. Vydanédluhopísy 111
10. Dohadné úcty pasivní 112 480 480
11. Jiné závazky 113 128 694 128 694

B.lV. Bankovnlúverya výpomoci 114
B.lV.1. Bankovníúverydlouhodobé 115

2. Krátkodobébankovníúvery 116

3. Krátkodobéfinancnívýpomoci 117
C.I. tasové rozli$enl 118 5
C.I.1. Výdajepríštíchobdobí 119 5

2. Výnosypríštíchobdobí 120

Kontrolnlc/slo 999 533706 530 999

Zpracovatel úcetnictví: KONTO SERVIS, akciová spolecnost, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420495518745, e-mail: kontoservis@telecom.cz

Podpisstatutámíhoorgánunebofyzickéosoby, Osobaodpovednáza úcetnictví Osobaodpovednáza úcetnízáverku
kteráje úcetníjednotkou

;(

"
Ing.ZdenekVorácek,likvidátor Ing.MilanMeduna

Jar .r.novtl''..\
..... "'0

- -
V Hradci Králové, dne 18.4.2001

,
,..< , . .....

V,.... , ..
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HARVARDCAPITALand CONSULTINGInvestlcni spolecnost a.s.v likvidaci VYKAZ ZISKU A ZTRA T IC: 00676900
Praha 4, Ohradní 65, PSC140 00 V plném rozsahu jednotky:1000 Kc

k 31.12.2006

Oznac. TEXT rád. skutecnostza sled.úc.obdobi skutecnostza min.úc.období

I. Tržbyza prodejzboží 1
A. Nákladyvynaloženéna prodanézboží 2

+ Obchodnímarže 3

II. Výkony 4

11.1. Tržby za prodejvlastníchvýrobku a služeb 5
2. Zmenastavuzásob vlastnícínností 6

3. Aktivace 7

B. Výkonováspotreba 8 1603 1637
B. 1. Spotrebamateríálua energie 9

B. 2 Služby 10 1603 1637
+ Pridanáhodnota 11 -1 603 -1 637

C. Osobni náklady 12

C. 1. Mzdovénáklady 13
C. 2. Odmenyclenumorgánuspolecnostia družstva 14

C. 3. Nákladyna sociálnízabezpecenía zdravotní pojištení 15

C.4. Sociálnínáklady 16

D. Dane a poplatky 17 2 1

E. Odpisydlouhod.nehmotnéhoa hmotného majetku 18 9
III. Tržby z prodejedlouhodobéhomajetkua materiálu 19
111.1.Tržby z prodejedlouhodobéhomajetku 20

III. 2. Tržby z prodejemateriálu 21

F. Zustatkovácena prodanéhodlouhod.majet.a mater. 22
F.1. Zustatkovácena prodanéhodlouhododobéhomajetku 23

F.2. Prodanýmateriál 24

G. Zmena stavu rezerva opravnýchpoložekv provozní oblasti a
komplexnichnákladupríštíchobdobí 25

IV. Ostatníprovoznívýnosy 26
H. Ostatníprovoznínáklady 27 6

V. Prevodprovozníchvýnosu 28

I. Prevodprovoznichnákladu 29.
Provoznívýsledekhospodarení 30 -1 611 -1 647

VI. Tržby z prodejecennýchpapírua podílu 31

J. Prodanécennépapíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobéhofinancníhomajetku 33

VII. 1. Výnosy z podíluv ovládanýcha rízenýchosobácha v úcetních
jednotkáchpod podstatnýmvlivem 34

2. Výnosy z ostatníchdlohodobýchc. p. a podílu 35

3. Výnosy z ostatníhodlouhod.financníhomajetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobéhofinancníhomajetku 37

K. Nákladyz financníhomajetku 38

IX. Výnosy z precenenícennýchpapíru a derivátu 39

L. Nákladyz precenenícennýchpapíru a derivátu 40

M. Zmena stavu rezerva opravnýchpoložekve financní oblasti 41
X. Výnosvé úroky 42 2421 2221

N. Nákladovéúroky 43
XI. Ostatní financnívýnosy 44

O. Ostatnífinancnínáklady 45 5

XII. Prevodfinancníchvýnosu 46

P. Prevodfinancníchnákladu 47.
Financnivýsledek hospodareni 48 2421 2216

Q. Dan z príjmuza bežnoucinnost 49

Q.1. - splatná 50

2. - odložená 51
.. Výsledekhospodareniza bežnoucinnost 52 810 569

XIII. Mimorádnévýnosy 53

R. Mimorádnénáklady 54 5

S. Danz príjmuz mimorádnécinnosti 55

S.1. - splatná 56

2. - odložená 57.
Mimorádnývýsledekhospodarení 58 -5

T. Prevodpodíluna výsledkuhospodareníspolecníkum 59
... Výsledekhospodarenízaúcetníobdobí 60 805 569
*._. Výsledekhospodarenípredzdanením 61 805 §69---.. .

Kontrolnícíslo 999 7262 /:6\'1,49 !-uS.."

Zpracovatel úcetnictví: KONTO SERVIS, akciová spolecnost, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Král0/t." ...... ......./1 .o \tel.: +420 495 18 745, e-mail: kontoservis@telecom.cz ! . .
Podpisstatutárníhoorgánu nebofyzické osoby, I Osoba odpovednáza úcetnictví Osoba dpovedná.za úcetntzáverku J

km. j' """'i j"""'''''' Ing. Milan Meduna Jarn'fi Troková.-

'"9. Zde"Ok Vonicek, likv"o' (
('oL \r .... -.....\

'3/'
"

1i... '..

V Hradci Králové, dne 18.4.2007 ....



v PRílOHA
k rocní úcetní záverce

2006
dle dle vyhlášky C. 500/2002 Sb. a L:eských úcetních standardu v platném znení

Pozn.:Vpflpade, že údaje v tabulkáchjsou rozdeleny horizontálne na 2 poloviny, pak vždyplatl, že v levé polovine jsou údaje k rozvahovému dni bežného obdobl
a v pravé polovine k rozvahovému dni minulého obdobl.

Spolecnost vstoupila do likvidace rozhodnutím jediného akcionáre pri výkonu pusobnosti valné hromady ze dne 29.5.2001, a to
ke dni 30.6.2001. Dne 5.9.2001 vydala Komise pro cenné papíry rozhodnutí, kterým jmenovala likvidátora spolecnosti. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.10.2001.

CIJI Obecné informace

1. Obchodnífirma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING investicni spolecnost a.s. v likvidaci ,..Sídlo: Praha 4, Ohradní 65, PSC 14000

Právní forma: Akciová spolecnost
Predmet podnikání: - kolektivní investování ve smyslu zák.c. 248/1992 Sb. o investicních spolecnostecha investicníchfondech

ve znení zák.c.591/1992 Sb., 600/1992 Sb., 61/1996 Sb. a 151/1996 Sb.
Datumvzniku: 16.ríjna 1990

Osob díleiící se 200/.: ákladním kapitál

rovedené v obchodním rejstríku:
nebvl nebvl

Organizacní struktura a její zásadní zmeny: Spolecnost nemá zpracovanou organizacní strukturu.

Predstavenstvo :

Dozorcí rada :

Ing. Boris Vostrý, CSc., predseda
JUDr. Jana Sainerová, clen
RNDr. Radoslav Smetana, clen

Ing. Drahomír Ziegler, clen
JUDr. Jirí Podzimek, clen
Doc. JUDr. Jan Josl, CSc., clen

Ing. Zdenek VorácekLikvidátor :

2.

odílu na ZK techto spolecností :

3. p.

'-"

O tis.Kc
O tis.Kc
O tis.Kc

O tis.Kc
Otis.Kc
O tis.Kc

4.

'-'

- --- - . - .. - - ..- - - .
k rozvahovémudni bežného období k rozvahovémudni minuléhoobdobí

název I % název I %
CLARIANOholdinQInc.,BVI. 100,00 CLARIANOholdinQInc.,BVI. 100,00

'_"0_'" . - --.-.. ---. ...--... ..--.
pocet tis.Kc pocet tis.Kc

z toho z toho z toho z toho rídící
zamestnanci rídící prac. oS.nákl. rídící prac. zamestnanci rídící prac. oS.nákl. prac.

O O O O O O O O
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1.
Informace o použitých úcetních metodách, obecných úcetních zásadách a zpusobech ocenování

Informaceo použitýchúcetních metodách, zásadách a odchylkáchod nich,jejichžznalost je významná pro
posouzení financnía majetkovépozice a výsledkuhospodarení:

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o úcetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky,
na financní situaci a výsledek hospodarení úcetní jednotky:
nebvl

d)

2.2.

2.3.

2.4. u úctování s uvedením duvodu techto zmen:

2.5.

2.6.

2.7.
NB

2.8. Z usob stanovení reálné hodno u ma'etku a závazku, které se v souladu se zákonem ocenuií reálnou hodnotou:
neaativní neaativní

CI.IV

1.

Na základe usnesení Policie CR CTS:OKFK - 123/8-2003-1ze
dne 28.7.2003 byly penežní prostredky spolecnosti ve výši
100.364 tis. Kc, uložené jako termínovaný vklad, zajišteny.

2.

3.1. Hmotnýa nehmotnýmajetek krome pohledávek (tis.Kc):

a)

....
"""'-. ~,,,,

2.1.
a)

b)

c) ,..

UlounOaODYnenmomy ma eteK

Dlouhodobý nehmotný k rozvahovému dni bežného období k rozvahovému dni minulého období
maietek Dor.cena oDrávky zust. cena precenení por. cena oprávky zust. cena Drecenení

Zrizovací výdaie O O O O O O
Nehm.výsl.výzk.a vývoj. O O O O O O
Software O O O O O O -...0;0-.-- - .'...."'-

Ocenitelná Dráva O O O O O 'p lLi.\: ,
Goodwill O O O O O /",-"':'\tJ ';' '\.
Jiný DNHM O O O O O 1'If:t' O ''Ii' ) I .

Nedok.dl.nehm.maiet. O O O O O O .
Poskvt.zál.na DNHM O O O O O -e;: -

Celkem O O O O O O \,...L O.. ,t, ....o.
,...... " I



..., b)

---

'-'

,..
Dlouhodobý financní majetek

c)

d)

--=
/..;tlÚt:

/. ",\. ,$v .,..

I ,~. r" 'I"/1 .c?
( 1.

\ .
-. -

. t"L
~ :-,').,',",

.--..---- .....-.... .........-..-..
Dlouhodobýhmotný k rozvahovémudni bežnéhoobdobí k rozvahovémudni minuléhoobdobí

maietek por. cena oprávky zust. cena precenení por. cena oprávky zust. cena precenení
Pozemky O O O O O O
Stavby O O O O O O
Samostat.movitéveci 378 378 O 377 377 O
Pestit. cel. trval. porostu O O O O O O
ZákLstádoa taž.zvír. O O O O O O
Jiný dl.hmot.majetek O O O O O O
NedokoncenýDHM O O O O O O
Poskyt.záLnaDHM O O O O O O
Ocen.rozdílyk nabyt.maj. O O O O O O

Celkem 378 378 O O 377 377 O O

_.__..____ .....__.. ..._ ___'0 _..__.. ...._.._......____...__..___ _. .. . .._n._ .
k rozvahovémudni bežného období k rozvahovémudni minuléhoobdobí

Dlouhodobýhmotný soucet uhrazené z toho soucet uhrazené
majetekporízený splátek za splátky k zbývající splatné do splátek za splátky k zbývající z toho splatné

financním leasingembez celou dobu rozvahové splátky jednoho celou dobu rozvahové splátky do jednoho
DPH (v tis. Kc) : leasingu mu dni roku leasingu mu dni roku

Pozemky O O
Stavby O O
Samostat.movitéveci O O
Pestit.celkytrvaLporos. O O
Zákl.stádoa tažná zvír. O O
Jiný dLhmotnýmajetek O O

. ..-.... .......--.... ......--J""J -.--..-----..- "'-J-""- '" ...-....- .
Zmeny v dlouhodobém k rozvahovémudni bežného období k rozvahovému dni minulého období

maietku prírustky úbytkyv ze odpisy precenení prírustky úbytkyv ze odpisy precenení
Zrizovací výdaie O
Nehm.výsLvýzk.avývoj. O
Software O
Ocenitelnápráva O
Goodwill O
Jiný DNHM O
Nedok.dl.nehm.maiet. O
Poskyt.záLnaDNHM O
Pozemky O
Stavby O
Samostat.movitéveci O 9
Pestit. cel.trval. porostu O
ZákLstádoa taž.zvír. O
Jiný dLhmot.majetek O
NedokoncenýDHM O
Poskyt.záLnaDHM O
Ocen.rozdíly k nabyt.maj. O
Dlouh.financnímajetek O O O

Celkem O O O O O O 9 O
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e)

,..
f)

g)

h)

3.2.

a)

b)
c)

3.3. Vlastní kapitál k rozvahovémudni bežného období (v tis.Kc) :
a)

---.....-. -- ...- -...- "------"-"- . '- -- - \...-....- .
Souhrnávýše majetku

neuvedenéhov rozvaze k rozvahovému dni bežnéhoobdobí k rozvahovémudni minuléhoobdobí
(tis.Kc) :

Nehmotnýmajetek O O
Hmotnýmaietek O O

celkem O O

. -- - "'_"_ "W ..__.._. _.__.._____.. _. ... -....-. -.. -- -......- .. "---"'- -'" ---..-..- -----..
tuzemské financní k rozvahovémudni bežného období k rozvahovému dni minulého období

investice Pocet Nom. hodnota (tis. Kc) Výnos Pocet Nom. hodnota (tis. Kc) VÝnos
Vkladv a úcasti O O O O O O
Zaknihované cen.papíry O O O O O O
Listinnécenné papíry 5800 5800 O 5800 5800 O

Celkem 5800 5800 O 5800 5800 O

zahranicní financní k rozvahovémudni bežného období k rozvahovému dni minulého období
investice Pocet Nom. hodnota (tis. Kc) Výnos Pocet Nom. hodnota (tis. Kc) Výnos

Vkladv a úcasti O O O O O O
Zaknihované cen.papíry O O O O O O
Listinnécenné papíry O O O O O O

Celkem O O O O O O

Popiszmen vlastního kapitálu: b) Rozdelení zisku, zpusob úhrady ztráty:
Základní Emisní Kapitálové Ocenovací Rezervní Ostatní Výsl.hosp. Výsl.hosp.

Položkv kapitál ažio fondy rozdíly fond fondy min.let bež.obd.
stav k 1.1.2006 80 000 18 509 O O 658 O -96 319 569

VyporádáníVH min.obd. 569 -569
Navýšenízákl. kapitálu
Sníženízákl. kapitálu
Vlastní akcie a podíly
Zmeny zákl. kapitálu
Uhradaztrát min.obd.
Wsl.hosp. bežn.obd. .....- '-'. 805
Zmena oc. kap. úcastí /- \.i "U.i.;', .:"'"

/,:::, 'J'.
stav k 31.12.2006 80000 18509 O O 658 O -9 'Mo I. .I 8Ó-S,

I
. ..

]- -
\,..,LJI t"

.: iI Ih.. L-..)
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c)
Jmenovitá hodnota I

80000
80000 o

3.4. Závazk

a)

r-

b)
c)
d)
e)

Nejvetší cást celkových závazku tvorí závazky vuci podílníkum v celkové výši 128.544 tis. Kc.

3.5.

3.6.

3.7.
k rozvahovému dni minulého období

O tis.Kc

3.8. Údaje o premenách:
a) Strukturavlastního kapitálu po premene spolecnostia její vznik
b) Fondz precenení
c) Dalšívýznamné údaje ve vztahu k premenám spolecností

viz bod 3.3 a)
negativní
negativní

CI.V Prehled o penežních tocích (cash flow)

viz.príloha c.2 - cash flow k 31.12.2006 (dle vyhlášky C.500/2002 Sb. ze dne 6.11.2002)

V Praze, dne: 18.4.2007
Zpracoval :

t~
KONTO SERVIS, akciová spolecnost, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
Ing. Milan Meduna, tel.: +420495518745, e-mail: kontoservis@telecom.cz

Schválil: Ing. Zdenek Vorácek
likvidátor

podpis

Prílohy: príloha c.1 - výpis z aR platný ke dni úcetní záverky

príloha c.2 - cash flow k 31.12.2006 (dle vyhlášky C. 500/2002 Sb. ze dne 6.11.2002)

-.-
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t:'L _. iI..
.0" , f~,}. .. to;.f

'f)rr't/ .
" ~

""""- "'"

-..-....- - --. .... ---.... .- -.. .'-" ._/ .
k rozvahovémudni bežného období k rozvahovému dni minuléhoobdobí

rezerva poc.stav tvorba cerpání rezerva poc.stav tvorba ceroání
rezerva na závazky vuci rezerva na závazky vuci

podílníkum 71 O O podílníkum 71 O O

. J"-- - ---..... ........--....
k rozvahovémudni bežného období k rozvahovému dni minulého období

Výnosy podíl v % Výnosy podíl v %
tuzemsko 100 tuzemsko 100
zahranicí O zahranicí O

celkem 100 celkem 100
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HARV ARD CAPIT AL and CONSUL TING investicní spolecnost a.s. v likvidaci IC: 00676900

Praha 4, Ohradní 65, PSC 140 00 I

PREHLED O PENEŽNíCH TocíCH KE DNI: I 31.12.2006 31.12.2005

(CASH FLOW)
jednotky: 1000 Kc

P Stav pen.prosltedku a pen.ekvlvalentu na zacátku obdobl 132 488 131 764

Penežnl toky z hlavni výdelecne cinnosti (provoznl cinnost)

Z.
Úcetnl zisk nebo ztráta z bežné cinnosti pred zdanen lm 810 569

A.1. Úpravyo nepenežní operace -2 426 -1 793

A.1.1. Odpisystálýchaktivs výj.zust.cenyprodanýchstálýchaktiv,a dále umorováníopravné položkyk
nabytémumajetku O 9

A.1.2 Zmena stavu opravnýchpoložek,rezerv O 419
A.1.3. Zisk(ztráta)z prodeje stálýchaktiv O O
A.1.4. Výnosyz dividenda podíluna zisku O O

A.1.5.
Vyúctovanénákladovéúrokys výjimkoukapitalizovanýchúroku.a vyúctovanévýnosovéúroky -2 421 -2 221

A.1.6. Úpravyo ostatní nepenežní operace -5 O

A.' Cistýpenežnltokz provoznícinnostipredzdanením,zmenamipracovníhokapitálua
mímorádnými položkami -1 616 -1 224

A.2. Zmeny stavu nepenežních složek pracovního kapitálu -139 -273

A.2.1. Zmena stavu pohledávekz provoznícinnosti,aktivníchúctu casového rozlišenia dohadnýchúctu
aktivních -71 -14632

A.2.2. Zmena stavu krátkodobýchzávazku z provoznícinnosti,pasivnichúctu casoveho rozlišenia
dohadnýchúctu pasivních -68 30

A.2.3. Zmena stavu zásob O O

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobehofinancníhomajetkunespadajícíhodo penežních prostredkua ekvivale u O 14329

A." Cistý penežnl tok z provoznl cinnosti pred zdanenim a mimorádnými položkami -1 755 -1 497
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapltalízovaných úroku O O
A.4. Prijaté úroky 2421 2221
A.5. Zaplacená dan z prijmu za bežnou cinnost a za domerky dane za minulá období O O

A.5. Prij.avýd.spoj.s mimor.úcet.pripady, které tvori mimor.výsl. hosp.vcetne uhrazené splatné
dane z prijmu z mlmor.cin. O O

A.7. Prijaté dividendy a podíly na zisku O O
A.... Cistý penežní tok z provozní cinnosti 666 724

Penežnl toky z Investicní cinností

B.1.
OVýdaje spojené s nabytim stálých aktiv O

B.2.
Prijmyz prodeje stálých aktiv O O

B.3. Pujcky a úvery sprizneným osobám O O
B.... Cistý penežni tok vztahující se k Investicní cinnosti O O

Penežni toky z financnich cinnosti

C.1. Dopady zmen dlouh.závazku a krátk.závazku spadajicich do oblasti financnlch cinnosti na
pen.prostredky a ekvivalenty O O

C.2. Dopady zmen vl.kapltálu na pen.prostr. a pen.ekvivalenty O O

C.2.1. Zvýšenípen.prostr.a pen.ekviv.zlit.zvýšenízákl.kapitálu,emisníhoažia, event.rezerv.fondu
vC.složenýchzálohna totozvýšeni O O

C.2.2. Vyplacenipodíluna vlastnimkapitáluspolecníkum
C.2.3. Dalšívkladypenežnich prostredkuspolecníkua akcionáru O O
C.2.4. Úhradaztrátyspolecníky
C.2.5. Príméplatbyna vrubfondu

C.2.6. Vyplac.divid.nebopodílyna ziskuvc.zaplac.sráž.dane vztahujícíse k temtonárokuma
vC.fin.vyporádánise spolec.v.o.s.a komplemen.uk.s.

C.... Cistý penežnl tok vztahující se k financní cinnosti O O
F. Cisté zvýšeni, resp.sníženl penežních prostredku 666 724
R Stav penežních prostredkua penežních ekvivalentuna konciobdobí 133154 132 488

Zpracovatelúcetnictví: KONTOSERVIS,akciováspolecnost,Hradecká1151,500 03 HradecKrálové
tel.: +420495518745, e-mail: kontoservis@telecom.cz 7"':' '

Podpis statutárního orgánu nebo fyzickéosoby, kteráje ucet í jednotkou
Osoba ;J'1.a"úceth'Osoba odpovednáza úcetnictvl áver.

Ing. Zdenek Vorácek, likvidátor Ing. Milan Meduna V iK5 ....Ja Trn, va .

d ..
j

-
fJ .

I V HradciKrálové,dne t'L " ..i!,
18.4.200 .",.

"...,.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
(mezi ovládanou osobou, tj. mezi zpracovatelem zprávy a ovládající osobou a mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, podle ust. § 66a odst. 9 obch.
zák., jako príloha výrocní zprávy)

1. Ovládaná osoba (spolecnost) :

H..ARVARD CAPITAL and CONSULTING investic~í spolecnost a.s. v likvidaci, ,..IC: 00676900, se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSC 14000

2. Smlouvy uzavrené v roce 2006 mezi propojenými osobami s popisem
protiplnení :
V roce 2006 neuzavrela spolecnost s propojenými osobami žádnou smlouvu.

3. Jiné právní úkony ucinené v roce 2006 v zájmu propojených osob s popisem
protiplnení, kterého se dostalo ovládané osobe:
Spolecnost neucinila žádné jiné právní úkony ve prospech propojených osob (než
smlouvy uvedené pod bodem 2.)

4. Ostatní opatrení prijatá nebo uskutecnená v roce 2006 v zájmu nebo na popud
propojených osob ovládanou osobou s popisem protiplnení a výhod a
nevýhod pro ovládanou osobu :
V roce 2006 nebyla spolecností prijata ani uskutecnena žádná ostatní opatrení v
zájmu nebo na popud propojených osob.

5. Újmyvzniklé ovládané osobe ze smluv ad 2. a jiných právních úkonu ad 3. a z
ostatních opatrení ad 4. a jejich úhrada:
Ze smluvuzavrenýchs propojenýmiosobami,z jiných právníchúkonua z prijatých
a uskutecnenýchopatreníspolecnostiv roce2006 nevzniklaújma.

V Praze dne 20.3.2007

likvidátor
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Zpráva likvidátora
o podnikatelské cinnosti spolecnosti a stavu jejího majetku

za rok 2006

Vážení akcionári,

'-/

jako likvidátor akciové spolecnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING
investicní spolecnost a.s. v likvidaci predkládám tímto zprávu o podnikatelské
cinnosti spolecnosti a stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2006 vcetne zprávy o
úcetní záverce za rok 2006 s návrhem na vyporádání hospodárského výsledku.

Veškeré aktivity likvidátora byly v souladu se zákonem orientovány na likvidaci
spolecnosti. Tuto snahu však ochromilo zajištení penežních prostredku na
bankovním úctu spolecnosti Policií CR, a to na základe jejího Usnesení CTS:
OKFK - 123/8-2003-1ze dne 28.7.2003.
I v príštím období bude nadále likvidace spolecnosti pokracovat. V prípade uvolnení
techto prostredku vznikne možnost pro vyplacení podílníku a ukoncení likvidace
spolecnosti.

,.

Likvidátor byl do obchodního rejstríku zapsán dne 16.7.2002.

Likvidátor se pri své cinnosti zameril zejména na následující oblasti:
1. Jednání o zlikvidnení zbývajících aktiv spolecnosti.
2. Komunikace s Policií CR ve veci zajištení penežních prostredku na bankovním
úctu spolecnosti na základe usnesení Policie CR CTS: OKFK - 123/8-2003-1ze dne
28.7.2003, jednání s cílem uvolnení techto prostredku v zájmu podílníku.
3. Cinnosti smerující ke zdokladování a proverení závazku spolecnosti.
4. Právní analýzy a posuzování problematických otázek.
5. Jednání s Ceskou národní bankou o dalším postupu pri likvidaci, jednání ve veci
správních rízení, zpracování informacních povinností, atd.
6. Príprava vyporádání podílníku podílových fondu v souladu s rozhodnutím KCP
c.j.51/Sk/62/2001/7.
7. Jednání ve smeru k ostatním kontrolním subjektum (auditor, financní úrad, atd.).
8. Zajištení základních cinností spol., ostatní nutné cinnosti, související s likvidací.

'-' Majetek spolecnosti

V prubehu roku 2006 došlo k nárustu majetku spolecnosti na úrovni vlastního
kapitálu o 805 tis. Kc. Cizí zdroje spolecnosti k datu rocní úcetní záverky poklesly v
Dorovnánís ieiich stavem v minulém roce o 68 tis.Kc.

Celkový nárust bilancní sumy majetku o
* nárustem stavu pohledávek ve stavu netto o
* nárustem stavu krátkodobého financního majetku ve stavu netto o
* nárustem stavu casového rozlišení ve stavu netto o

737 tis.Kc se promítl v aktivech:
1 tis.Kc

666tis.Kc
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Pri hodnocení bonity portfolia financního majetku v porizovací cene 5800 tis. Kc
byla jeho celková hodnota snížena celkem o 5800 tis. Kc, tedy celkem na Otis. Kc.

Hodnota pohledávek v nominální cástce 15 131 tis. Kc byla snížena opravnými
položkami o 14748 tis. Kc.

Výsledek hospodarení

V roce 2006 spolecnost vytvorila zisk v celkové hodnote 805 tis.Kc.
Z toho provozní výsledek hospodarení cinil -1 611 tis.Kc a financní výsledek
hospodarení 2 421 tis.Kc.

~
-

Z celkových nákladu 1 616 tis.Kc mely na konecný výsledek hospodarení vliv
zejména :

* Služby

Rozhodujícími položkami celkových výnosu 2 421 tis. Kc byly:

* Ostatní financní výnosy

1 603 tis.Kc

2421 tis.Kc

Návrh na vyporádání výsledku hospodarení roku 2006
Dle dosavadních záveru bude statutární orgán spolecnosti valné hromade
spolecnosti navrhovat vyporádání hospodárského výsledku za rok 2006
v konecné cástce 805386,55 Kc takto:

* prídel do rezervního fondu:
* uhradit ztráty minulých období ve výši:

40269,00 Kc
765 117,55 Kc

V Praze dne 23.4.2007

Ing. Zdenek Vorácek
likvidátor
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