
 

 

Přituhuje – Kroky k rozsáhlému podvodu pokračují ? 
 

 

Ještě k účetní závěrce 

 

Záporný výrok auditora k účetní závěrce HPH za rok 2016 zpracované dalšími likvidátory 

JUDr. Dagmar Mixovou a Tomko a partneři, v.o.s. znamená: 

 auditor je přesvědčen, že vykazované skutečnosti nejsou v souladu s realitou, 

 účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz o finanční situaci HPH, 

 účetní závěrka vykazuje mnoho závažných nedostatků a chyb, 

 nebyly zvoleny správné postupy účtování a sestavování účetní závěrky. 

 

Auditor se nestihl nevyjádřit ke všem podstatným záležitostem např.: 

 k záporné hodnotě vlastního kapitálu, 

 100% odpisům jednotlivých pohledávek apod. 

 

Otevření účetní závěrky za r. 2016 další likvidátoři utajovali. Dne 31.12.2017 (v poslední 

den) provedli opravu účetních zápisů a sestavili novou účetní závěrku. Akcionáře a ani 1. 

likvidátora o tom neinformovali a přísně tajili. Nezveřejnili ji ani na VH 5.4.2018. Asi bylo co 

tajit. 

 

V účetní závěrce za r. 2016 snížili aktiva společnosti HPH na 0,0016 % původní hodnoty, tj. 

na pouhých 435 tisíc Kč. Odepsali tak prakticky 100 % pohledávek, včetně všech pohledávek 

vymáhaných z trestné činnosti V. Koženého, B. Vostrého a T. Ševčíka. Vlastní kapitál 

společnosti  HPH snížili na zápornou hodnotu, tj. na  - 25 712 tis. Kč.   

 

 

Podvod zasahující až do Sbírky listin 

 

Dne 16.5.2018 zaslali další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixovou a Tomko a partneři, v.o.s. na 

Městský soud v Praze účetní závěrku (2016) a zprávu auditora. Tyto dokumenty byly 

založeny do sbírky listin 21.5.2018 (č. listiny: B1040/SL80/MSPH). Z předané účetní závěrky 

(rozvahy) přitom záměrně vypustili str. 3 rozvahy, tj. nejzávažnější list rozvahy týkající se 

pasiv (bod A a B) charakterizující podvodné změny v účetnictví a způsob odpisu 

pohledávek.  

 

Sbírka listin je veřejnou listinou. Měla by obsahovat  pravdivé a nezpochybnitelné 

údaje. Odlišně však postupovali další likvidátoři HPH, kdy v účetní závěrce jimi 

postoupené a dodané do sbírky listin oklamali veřejnost a akcionáře a ztížili jim 

zorientovat se v  protiprávních krocích odpisu pohledávek a snížení vlastního kapitálu 

do záporných hodnot. Nesou za to plnou odpovědnost.  

 

V příloze příspěvku se přikládá str. 3 účetní závěrky, kterou další likvidátoři účelově 

vypustili z podání do sbírky listin. 

 

Součástí účetní závěrky zpracované dalšími likvidátory je i příloha k této účetní závěrce. 

Z této přílohy byly rovněž účelově vypuštěny 4 listy, tj. str. 2, 4, 6 a 8 z podání do sbírky 

listin.  

 



 

 

Auditor ve své zprávě pravdivě konstatuje, že „Likvidátoři Společnosti odpovídají za 

sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 

předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 

závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou“. 

 

Za společnost jednali a plnou odpovědnost za způsobený podvod nesou JUDr. Dagmar 

Mixová a Tomko a partneři, v.o.s.   


