
CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci 
 
Popisná část pololetní zprávy: 
 
CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 
2003 dnem 1. 1. 2004 do likvidace. Jako likvidátora navrhla valná hromada Mgr. Ing. 
Antonína Továrka, který byl rozhodnutím KCP č. j. 41/N/11/2004/4, které nabylo právní moci 
dnem 4. 6. 2004, jako likvidátor společnosti jmenován. 
 
Za pololetí roku 2006 vykázal investiční fond účetní ztrátu ve výši 776 tis. Kč. Tržby 
investičního fondu jsou zcela nepatrné a to úroky z termínovaného a běžného účtu v celkové 
výši 154 tis. Kč a dividendy z držby cenných papírů v celkové výši 340 tis. Kč. Žádné jiné 
aktivity investiční fond nevyvíjel.  
 
V 1. pololetí 2006 nedošlo k prodeji žádných dalších cenných papírů z portfolia fondu. Další 
prodeje cenných papírů hodlá likvidátor rozložit do delšího období odpovídajícího 
předpokládané době likvidace fondu. Prodeje cenných papírů budou realizovány zejména 
s ohledem na další vývoj kapitálového trhu. 
 
V majetku investičního fondu je kromě cenných papírů, bankovních účtů a nepatrné pokladní 
hotovosti provozní investiční majetek v pořizovací ceně 245 tis. Kč, který je z 68,6 % 
odepsán. Odpisy provozního majetku jsou prováděny jednou ročně v prosinci. 
 
Z celkových pohledávek ve výši 70.939 tis. Kč je dlouhodobá pohledávka za manželi 
Marešovými z titulu odcizeného portfolia ve výši 70.689 tis., na kterou je vytvořena 100 % 
opravná položka. Pro investiční fond pracuje exekutor, který má zpeněžit majetek manželů 
Marešových. Za exekutorem má investiční fond pohledávku ve výši 238 tis. Kč (poskytnutá 
provozní záloha na činnost exekutora).  
 
V soudních sporech ani v prováděných exekucích nedošlo v prvním pololetí 2006 k žádnému 
významného posunu. Další průběh exekucí je závislý na rozhodnutí odvolacího soudu o 
odvolání fondu proti usnesení o odložení exekuce. 
 
Závazky investičního fondu v celkové výši 709 tis. Kč jsou běžně likvidní a jedná se 
především o nároky z mezd za 6/2006 a závazky z dodavatelsko odběratelských vztahů. 
 
Správní náklady se v porovnání s předchozím obdobím postupně mírně snižují. Tento trend 
bude i nadále pokračovat. 
 
K 30. 6. 2006 vykazuje investiční fond vlastní kapitál v celkové výši 69.587 tis. Kč, což 
představuje na jednu akcii částku 133,-- Kč. 
 
  
31. 8. 2006 
Ing. Mgr. Antonín Továrek, likvidátor 


