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1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace:  
 

Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za  období 1.1.2004 – 31.12.2004.  

Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  (mateřská 
společnost) a osobou ovládanou  GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost).  

Do konsolidace podle rozhodnutí společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  nebyla 
zahrnuta společnost pod podstatným vlivem  SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, 
neboť dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv 
ohledně nakládání s majetkem a jejím řízením. V době zpracování konsolidované účetní závěrky 
nebyla účetní závěrka společnosti SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, vzhledem 
k neukončenému auditu,  k dispozici.  
 
 
 
Mateřská společnost  
(emitent kótovaných cenných papírů) : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
Sídlo :      Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ : 140 16 
Právní forma :     Akciová společnost 
IČ :      44 52 00 00 
Den zápisu :     20. ledna 1992 
Základní kapitál :    958. 658.400,- Kč  
Vlastní kapitál :    439. 422.000,- Kč 
Předmět podnikání :     koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje          
                  a prodej 
      realitní činnost 
      činnost ekonomických a organizačních poradců 
      zprostředkovatelská činnost v oblasti financování  
                                                      a investic  
      reklamní činnost a marketing 
      správa a údržba nemovitostí 
      služby v oblasti administrativní správy a služby 
      organizačně hospodářské povahy u fyzických 
                 a právnických osob 
      pronájem a půjčování věcí movitých 
      zprostředkování obchodu 
      zastavárenská činnost     
     
 
Obchodní společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem akciové společnosti 
SKLOEXPORT se sídlem v Liberci tř. 1.máje 52, ze dne 25.2.1991 a se souhlasem ministerstva 
pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.11.1991 č. j. 2O/88/91. Firma je 
akciovou společností ve smyslu § 154 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Je založena na dobu 
neurčitou a řídí se právním řádem ČR.  
 



V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je ve 
výši 958.658.400,- Kč. 
 
Obchodní firma BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku, 
vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4284.  
 
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
Internetová adresa :     www.bcgroup.cz 
 
 
 
Dceřinná  společnost: GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 

Sídlo: Pražská 125, Karlovy Vary 

IČ: 61858595 

Právní forma: Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským  soudem v Plzni, oddíl B., vložka 
752 

Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
zprostředkování v oblasti obchodu,  průzkum trhu, 
golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, 
úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové 
úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost 
v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a 
sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a 
rekonstrukci golfových hřišť, provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici, poskytování 
tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí 
movitých 

 
 
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcgroup.cz/


2. Údaje o cenných papírech  
 
 
Akcie BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.   ISIN CZ 0009092607 
Objem emise :       958. 658. 400,- Kč 
Počet kusů :           1. 198. 323 ks 
Jmenovitá hodnota :            800,- Kč 
Forma :       na majitele 
Podoba :       zaknihovaná 
Veřejný trh :       RM – SYSTÉM, a.s.    
 
Veřejně obchodované dluhopisy :    ne  
Veřejně obchodované podílové listy :   ne  
 
 
 
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasování, má právo požadovat a dostat na ní 
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 
předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu 
představenstva. 
 
Akcionář má právo na podíl na zisku obchodní firmy, který valná hromada podle hospodářského 
výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku bude akcionáři určen poměrem jmenovité hodnoty 
jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na 
podíly na zisku.  Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení 
valné hromady o rozdělení zisku. Den splatnosti  dividendy, místo a způsob její výplaty, 
popřípadě rozhodný den, je povinno oznámit představenstvo způsobem určeným zákonem a 
Stanovami pro svolání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění a 
odvodu do rezervního fondu dle stanov a dle ustanovení obchodního zákoníku.  
 
Dne 10. 2. 2004, po konci rozvahového dne, proběhla mimořádná valná hromada společnosti, 
která byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a platných 
Stanov společnosti. Hlavním bodem programu byla volba členů orgánů společnosti a schválení 
některých úkonů představenstva. Předsedou představenstva společnosti se stal Ing. Vladimír 
Maier. 
 
Dne 21. 6. 2004 proběhla řádná valná hromada společnosti , které se zúčastnili akcionáři, jejichž 
akcie představují 494253 hlasů, což odpovídá 41,23% zapsaného základního kapitálu 
společnosti. Valná hromada projednala zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a dozorčí 
rady o činnosti v roce 2003. Schválila roční účetní závěrku, návrh na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2003 a návrh opatření zpracovaného představenstvem k ozdravění hospodářské 
situace v následujícím období. 
 
Společnost v hodnoceném období nevydala žádné prioritní akcie s prioritními právy a nemá ve 
svém majetku žádné vlastní akcie.  
 
 
 
 



3. Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. vlastní akcie v těchto 
společnostech 

 
 
           Emitent druh  

  CP 
  počet 
akcií 

procentní
podíl na 
ZK 

     nominální 
 hodnota v tis. Kč 

  cena pořízení  
     v tis. Kč   

Aero Holding a.s. Praha  
v likvidaci  

akcie  
zaknihované 

   12 000       0,15                       0,2                 1. 161 

Crystalex a.s. 
 

akcie listinné              1       0,00                              1                         1 

DEST- CZ a.s. konkurs 
 

akcie 
zaknihované 

      6 000       0,81                       0,1                 2. 000 

DESTA- NOVA a.s. konkurs akcie 
zaknihované 

      6 000       0,81                       0,2                 4. 000 

Sklárny Kavalier a.s. 
 

akcie listinné     20 114       2,78                          1               22. 282 

TANEX a.s. akcie 
zaknihované 

         161       0,03                      0,05                     161 

Skloexport a.s. v likvidaci 
 

akcie listinné       8 400      20,34                        10               36. 372 

Golf Resort Karlovy Vary a.s. 
 

akcie listinné       7 950      93,53                        10               86. 863 

 
 
 
 

4. Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, 
obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro 
podnikatelskou činnost emitenta. 

 
 
Společnosti konsolidačního celku  nejsou žádným způsobem závislé na výše uvedených 
smlouvách, ani v této oblasti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. 
 
 
 

5. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených 
během posledních dvou účetních období, které mohou mít významný 
vliv na finanční situaci emitenta.  

 
 
Proti společnostem konsolidačního celku nejsou v současné době vedeny žádné spory.   
 
 
 
 
 



6. Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo 
postupů v běžném účetním období.  

 
 
Mateřská ani dceřinná společnost se neangažují v oblasti výzkumu nebo vývoje nových výrobků 
a technologií. 

 
   
7.  Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 

pracovně právních vztazích  
 
Společnosti konsolidačního celku neprovádějí podnikatelské aktivity, které by narušovaly 
životní prostředí  a nevynakládají na  ochranu životního prostředí žádné prostředky.   
Společnosti konsolidačního celku zaměstnávají stabilně již několik let  16-18 pracovníků. 
Fluktuace pracovníků  je minimální.   
 

 
 

8. Osoby s vyšším podílem na základním kapitálu emitenta v roce 2004  
 
 
DESTINY HOLDING LIMITED                             39,11 %  
PANNA AKTIENGESELLSCHAFT              16,36 % 
  
 
 

9. Zpráva o vztazích       
 
 
Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je ovládající osobou společnosti GOLF 
RESORT Karlovy Vary a.s. a GOLF RESORT Karlovy Vary je jedinou ovládanou osobou 
společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Akcie společnosti jsou z  93,53% vlastněny 
společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. V účetním období od 1.1.2004 do 31.12.2004  
nebyla uzavřena  ovládací smlouva ve smyslu § 190b až 190d  zákona č. 513/1991 Sb. Statutární 
orgán ovládané osoby proto v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku 
vypracoval pro toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 
 
 

10.  Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společností konsolidačního 
celku   

 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. 
 
Od 1.1. 2004 do 10. 2. 2004 
Představenstvo  člen   Ing. Vladimír Maier 
    člen   Ing. Pavel Štěrbák 
    člen   Ing. Josef Matějo 
 



 
Dozorčí rada   předseda  Ing. Oldřich Rutar 
    člen   RNDr. Juraj Vronka 
    člen   Ing. Jiří Kašpar 
 
 
Na mimořádné valné hromadě společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. konané dne     
10. února 2004 došlo ke zvolení nového představenstva a dozorčí rady společnosti. Předsedou 
představenstva se stal Ing. Vladimír Maier. Tato skutečnost byla zapsána do OR vedeného 
Městským soudem v Praze, tj. k 31.12.2004: 
 
Představenstvo  předseda  Ing. Vladimír Maier  VŠE 
    člen   Ing. Pavel Štěrbák  VŠE 
    člen    Ing. Josef Matějo  VŠE 
 
Dozorčí rada   předseda  Ing. Oldřich Rutar  VŠE  
    člen   RNDr. Juraj Vronka  MFF UK 
    člen   Ing. Jiří Kašpar  VŠE   
 
Informace o peněžitých a naturálních příjmech statutárních orgánů a vedoucích 
pracovníků společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.: 
 
      
   BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.    GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
 
Představenstvo:  peněžité naturální  peněžité naturální 
 
Ing. Vladimír Maier   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 

 
Ing. Pavel Štěrbák   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 

 
Ing. Josef Matějo   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 

Dozorčí rada: 
 
Ing. Oldřich Rutar   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 
 
 

 



peněžité naturální  peněžité naturální  
RNDr. Juraj Vronka   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 

 
Ing. Jiří Kašpar   0  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry 

Ředitel společnosti : 
 
JUDr. Josef Černý              248.737,- Kč  0   0  0 

Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel 
žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel  
žádný obchod s účastnickými cennými papíry. Příjem ze závislé 
činnosti je poskytován na základě uzavřené manažerské smlouvy. 

 
 
Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla emitentem poskytnuta 
žádná půjčka nebo úvěr.  Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. 
Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen 
pro trestný čin majetkové povahy. 
 
   
 
GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
 
K 31.12.2003, resp. k 31.12.2003 
Představenstvo                      předseda   Vlastimil Argman 

člen   Libor Černý  
člen   Ing. Vladimír Mráz  
člen    Ing. Oldřich Rutar  
člen   Ing. Karel Mařík  
člen   Ing. Václav Lupínek  

 
Ing. Václav Lupínek byl zvolen do funkce člena představenstva usnesením valné hromady konané 
dne 8.8.2003, zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 12.1.2004. Dne 12.12.2002 zanikla 
funkce členu  představenstva Mgr. Petru Masákovi, tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 12.1.2004. 

 
Dozorčí rada   člen   Ing. Radek Zamrzla 
    člen   Ing. Jiří Šmejc 
    člen   Ing. Alena Halířová 
 
 
Členové představenstva a dozorčích rady  společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřeli v letech 2003 a 2004 žádnou 
opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřeli  žádný obchod s účastnickými 



cennými papíry. Nepřijali v r. 2003 ani v r. 2004 žádné naturální ani peněžní příjmy od 
společností zahrnutých do konsolidačního celku.  
      
Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla společností poskytnuta 
žádná půjčka nebo úvěr.  Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. 
Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen 
pro trestný čin majetkové povahy. 
 
 
 
 

11.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti emitenta  
 
 
Hodnocené období bylo i nadále negativně ovlivněno vývojem světové ekonomiky. Tato situace 
se  promítala i do české ekonomiky, zejména do situace na akciovém trhu a také ve vztahu při 
zhodnocování volných finančních prostředků společnosti. Došlo pro společnost k nepříznivému 
vývoji kurzu Kč vůči EUR. Výnosy dosažené vyúčtováním úroků z poskytnutých půjček tak 
byly nepříznivě ovlivněny kurzovými rozdíly z přepočtu cizoměnových aktiv k 31.12.2004. 
Vzhledem k  dosaženým pozitivním ekonomickým výsledkům společnosti v roce 2003, nebyla 
měněna strategie firmy schválená akcionáři společnosti. Bylo pokračováno ve vyhledávání 
možností vedoucích ke zhodnocení volných finančních prostředků za podmínek výhodnějších 
než poskytují peněžní ústavy.  
 
Opatření představenstva společnosti ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti v roce 2004 
bylo nadále zaměřeno na společnosti působící v oblasti výroby a prodeje výrobků ze skla. Toto 
opatření bylo schváleno akcionáři na řádné valné hromadě dne 21. 6. 2004. Obchodní spolupráce 
tak byla i nadále zaměřena na  společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral 
Aktiengesellschaft. K těmto společnostem je nutno uvést, že  jsou nejen předními producenty 
zajímavé obchodní komodity, ale zabývají se zejména vývozem tradičního českého zboží do 
zahraničí. Tyto výrobky jsou chráněny světově proslulými ochrannými známkami.  Z těchto 
důvodů  bude v této spolupráci pokračováno i v dalším období, pokud valná hromada akcionářů 
na valné hromadě v roce 2005 nerozhodne jinak.  
 
Představenstvu společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. bylo uloženo valnou hromadou 
akcionářů věnovat zvláštní pozornost společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Vzhledem 
k významným investicím do rekonstrukce areálu zde bylo dosaženo jeho významného 
zhodnocení.   
 
V roce 2004 bylo dosaženo pozitivního konsolidovaného hospodářského výsledku bez 
menšinového podílu ve výši  3.502 tis. Kč.  
 
Vlastní kapitál společnosti se i nadále nachází pod polovinou základního kapitálu. Společnost  je 
však schopna plnit své splatné závazky. Představenstvo o této skutečnosti informovalo valnou 
hromadu akcionářů, která se konala dne 21. 6. 2004 a předložilo již výše citovaný návrh na 
přijetí Opatření ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti a dosažení budoucích výnosů, 
které akcionáři schválili. Tato situace se zcela jistě stane předmětem jednání valné hromady 
akcionářů v roce 2005, kdy bude výše uvedené opatření představenstva hodnoceno a posouzeny 
dosažené ekonomické výsledky společnosti za rok 2004  
 



Strategie hospodářské činnosti společnosti v hodnoceném období vycházela ze schváleného 
návrhu Opatření představenstva společnosti projednaného a schváleného na poslední valné 
hromadě.  
 
Po rozvahové dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro  tuto konsolidovanou 
výroční zprávu. 
 
Za  účetní období  2001, 2002 a 2003  nebyla vyplácena dividenda.                                                                        
 
V roce 2004 měla společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. jednoho zaměstnance. 
 
 
 

12.  Informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za    
 dvě předcházející období  
 
 
Valnou hromadou akcionářů byla schválena orientace obchodní spolupráce společnosti na přední 
výrobce a vývozce výrobků ze skla a porcelánu. Tato nová strategie přinesla pozitivní výsledky. 
V roce 2002 již bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 41.784 tis. Kč. V tomto roce 
společnost odkoupila 7.835 ks akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a počátkem 
roku 2003 ještě 115 ks těchto akcií. V roce 2003 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 
24.656 tis. Kč.  Podstatná je však skutečnost, že se v tomto období podařilo zastavit nepříznivé 
hospodářské výsledky posledních let a vytvořit podmínky pro ekonomickou stabilizaci 
společnosti.  
 

v Kč
rok 2002 rok 2003 rok 2004

Zisk na akcii  - z řádné účetní závěrky mateřské 
společnosti 34,87 20,58 0,00

Zisk na akcii  - z konsolidované účetní závěrky - 15,89 2,92
vyplácená dividenda na akcii v uvedeném roce 0,00 0,00 0,00  
 
 
 

13.  Informace o předpokládaném budoucím vývoji společnosti  
 
Akcionáři společnosti uložili představenstvu úkoly, které jsou zakotveny v  Opatření 
představenstva přijatého valnou hromadou společnosti dne 21. 6. 2004 a v tomto trendu 
představenstvo společnosti vyvíjí svou činnost. Základním úkolem zůstává nadále případná 
investice do českých sklářských firem a rozšíření majetkového portfolia společnosti. Dalším 
zásadním úkolem je pokračování v pozitivním rozvoji společnosti GOLF RESORT Karlovy 
Vary a.s. V těchto trendech bude pokračováno i v dalším období, pokud akcionáři 
představenstvu společnosti neuloží jiné úkoly.  
 
 
 
 



14.  Vlastnictví nemovitosti 
 
 
Mateřská společnost (emitent) v současné době nevlastní žádné nemovitosti. Dceřinná společnost 
je vlastníkem pozemků v pořizovací hodnotě 24 120 tis. Kč  a staveb v pořizovací hodnotě  
101 400 tis. Kč.  Z výše uváděné hodnoty vlastněných nemovitostí byly v r. 2004 pořízeny 
nemovitosti v pořizovací ceně 50 mil. Kč.  
 
 

15.  Změny v přijatých úvěrech  
 
 
Společnosti konsolidačního celku v minulých letech, ani v hodnoceném období nepřijaly žádné 
bankovní úvěry. 
 
 
 

16.  Dopad přechodu na IAS/IFRS  
 
 
Společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je emitentem cenných papírů 
registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, vzniká povinnost od 1.1.2005, na základě 
novely zákona č. 563/1991 Sb., použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní 
účetní standardy upravené právem EU. 
Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. má k 31. 12. 2005  povinnost sestavit 
konsolidovanou účetní závěrku dle IAS/IFRS.  
 
Na základě doporučení Výboru evropských regulátorů kapitálového trhu společnost sestavila a 
postupně realizuje  plán přechodu na IAS/IFRS, spolu s identifikací klíčových rozdílů mezi 
účetní legislativou ČR a IAS/IFRS: 
 
• vést účetnictví dle národní úpravy ( zejména pro daňové účely ) a vést účetnictví dle 

IAS/IFRS  
• sestavit a zveřejnit k 30. 6. 2005 mezitímní závěrku sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně 

srovnatelných údajů k 30. 6. 2004  
• sestavit a zveřejnit účetní závěrku k 31. 12. 2005 sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně 

srovnatelných údajů k 31. 12. 2004  
Přechod z účtování, dle národní úpravy na IAS/IFRS nebude mít na účetní závěrku k                 
31. 12. 2004 společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. významný dopad, neboť národní 
úprava účetnictví se významně  přiblížila úpravě účtování dle IAS/IFRS a zároveň je možno 
konstatovat, že v oblastech které jsou významně rozdílně upraveny, nevyvíjí společnost aktivitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  Údaje o finanční situaci emitenta  
 
 
Účetní závěrka a  konsolidovaná účetní závěrka společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. 
vč. příloh k těmto účetním závěrkám za rok 2004, jsou v nezkrácené formě v příloze k této 
konsolidované výroční zprávě. Tyto dokumenty byly společně s konsolidovanou výroční 
zprávou za rok 2004 ověřeny auditorem. 
Pokud zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 256/2004 Sb. , o podnikání na 
kapitálovém trhu  požadované informace nejsou uvedeny přímo v textu této konsolidované 
výroční zprávy, jsou zmíněny v příloze ke konsolidované účetní závěrce společnosti BOHEMIA 
CRYSTAL GROUP a.s., která je její součástí.  
 
 
 
Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za rok 2004 v tis. Kč ( stav k 
31. 12. 2004 ) 
 
Aktiva celkem       439.298    
Pohledávky celkem ( netto )     270.304    
- z toho dlouhodobé pohledávky                   3.081 
- z toho dlouhodobý finanční majetek   210.052            
Vlastní kapitál       436.069    
Základní kapitál      958.658    
Závazky celkem          3.128        
Emise dluhopisů                  0               
Výsledek hospodaření       - 3.353     
 
 
 
Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za poslední tři roky ověřené 
auditorem 
 

Stav k 31. 12. běžného roku 
( v tis. Kč ) 

           2001         2002           2003 
 

Aktiva celkem 380.771 417.630  443.127
Pohledávky celkem ( netto ) 223.751 270.973 283.008
- z toho dlouhodobé pohledávky 45.500 0 4.500
- z toho dlouhodobá půjčka* 0 205.716 209.288
Vlastní kapitál 372.982 414.766 439.422
Základní kapitál 958.658 958.65/8 958.658
Závazky celkem 1.948 2.824 3.675
Emise dluhopisů 0 0 0
Výsledek hospodaření  -22.295 41.784 24.656
* V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. je tato pohledávka vykázána va výkazu Rozvaha na ř. 
B.II.5. jako Jiný dlouhodobý finanční majetek 
 
 
 



Vybrané položky z konsolidované roční účetní závěrky  
 
          2003    2004  
 
Aktiva celkem       461.122 490.606 
Pohledávky celkem (netto )     267.938 246.380 
- z toho dlouhodobé pohledávky      10.397     3.081 
- z toho jiný dlouhodobý finanční majetek (půjčka)  209.288 210.052 
Vlastní kapitál       433.376 437.004 
Základní kapitál      958.658 958.658 
Závazky celkem        16.538   42.930 
Emise dluhopisů                 0            0 
Výsledek hospodaření  konsolidovaný     18.864     4.185 
Výsledek hospodaření  konsolidovaný   
bez menšinového podílu         19.041     3.502   
 
 
 
Auditor  mateřské společnosti v roce 2001: Markéta Henžlíková, auditor, osvědčení  

KA ČR č. 1857 
      MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení 
      KA ČR č. 169 
      Havlíčkova 15/1682, Praha 1 
Výrok auditora:    bez výhrad 
 
 
Auditor mateřské společnosti v roce 2002 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení 
      KA ČR č.1337 
      MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení 
      KA ČR č. 169 
      Havlíčkova 15/1682, Praha 1 
Výrok auditora :    bez výhrad 
 
 
Auditor mateřské společnosti v roce 2003 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení 
      KA ČR č. 1337 
      MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení 
      KA ČR č. 169 
      Havlíčkova 15/1682, Praha 1 
Výrok auditora :    bez výhrad 
 
Náklady na audit účetní závěrky za společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. (mateřská 
společnost) činí ročně 175 tis. Kč. Náklady na audit konsolidovaného celku činí ročně cca  200 
tis. Kč   
 
 
 
 
 



18.  Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 
 
Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných 
papírů, nebyly vynechány. 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                    ........................................................... 
             člen představenstva           předseda představenstva   
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.                           BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
  Ing. Pavel  Štěrbák         Ing. Vladimír Maier  
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013 50 384
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023

024

Položky konsolidované rozvahy
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Minulé účetní období

Konsolidovaná         
ROZVAHA

ke dni 31.12.2004
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Zásoby

Dlouhodobý hmotný majetek

ř.     
č.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý majetek

Kladný konsolidační rozdíl

Časové rozlišení

Krátkodobý finanční majetek

AKTIVA CELKEM

Konsolidační rezervní fond

A.IV.

A.V.

A.V.1.

A.V.2.

A.VI.

C.I.

C.II.

C.III.

C.V.

D.

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

B.I.

B.II.

B.III.

C.

B.VI.

B.V.

B.IV.

3 502Výsledek hospodaření za účetní odbobí bez 
menšinového podílu

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 502

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydlištěRok Měsíc IČ
Ctiradova 508/12004 12 44520000
Praha 4 - Nusle

A.

A.I.

A.II.

A.III. 3 321Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze 
zisku

Výsledek hospodaření minulých let -528 603

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

Pohledávky za upsaný základní kapitál

218

3 081

Vlastní kapitál 437 004

958 658Základní kapitál

Kapitálové fondy 126

106 575

232 862

94 871

54 947

33 247

58 325

1 351

490 606

Běžné účetní období

394 384

Ozn.

A.

B.



025 16 538

026

027 10 430

028 6 108

029

030 9 630

031 1 578

032 5 500

033 32

034 -3 777

035 -177

036 461 122

683

Cizí zdroje 42 930

D.III. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku 
a neuhrazené ztráty minulých let

D.IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního 
období

Menšinové kapitálové fondy

20 000

22 930

8 412

2 260

5 500

32

-3 955

D.

D.I.

D.II.

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

Menšinový vlastní kapitál

Menšinový základní kapitál

C.

B.II.

B.III.

B.IV.

B.

B.I.
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Ozn. Položky konsolidované rozvahy ř.     
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Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku

Rezervy

Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky: 

20.4.2005
akciová společnost



I.

A.

 +

  II.

B.

 +

C.    

D.

E.

III.

F.

IV.

G.

H.

V.

I

VI.

J.

*

VII.

K.

VIII.

IX.

L.

X.

M.

N.

XI.

O

XII.

P.

XIII.

Q.

*

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 11 3 066

Ostatní provozní výnosy

Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 10

Tržby za prodej zboží

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydlištěMěsíc

12 44520000

Skutečnost v účetním období 
sledovaném

1
1 771

-478

8 102

26

4 702

399

5 020

3 063

5 228

463

25

2 418

17 661

31 948

16

17

2 964

11 969

12 183

586

30 722 8 842

9 779

476

-3 845

17 830

18 209

12 892

406

-528

Převod finančních nákladů

Ostatní finanční náklady

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Převod finančních výnosů

6

7 429

43

-41

5

31 948

13 443

7 061

5 119

1 541

Převod provozních nákladů

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

Prodané cenné papíry a podíly

Převod provozních výnosů

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkonová spotřeba

Výkony

Osobní náklady

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky

Přidaná hodnota

Obchodní marže

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Ostatní provozní náklady

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

31

33

34

24

25

26

27

32

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

23

28

29

636

19

20

21

22

01

02

03

04

08

09

12

13

18

20 345

05

06

07

14

15

(v celých tisících Kč)

Rok IČ

Ctiradova 508/1
Praha 4 - Nusle

1 612

159

 minulém 
2

908

857

51

Ozn. TEXT ř.     
č.

2004

Konsolidovaný               
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2004

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.



R.

**

XIV.

S.

T.

*

U.

***

z toho:

****

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 42 4 185 18 864

46

14 364

18 8644 185

18 864

41

43

-4 500

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

- konsolidovaný  výsledek hospodaření za účetní      období 
bez podílu ekvivalence

3 880

4 185

Daň z příjmů za běžnou činnost

36

TEXT

-177

Ozn.

35

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

Mimořádné výnosy

19 041

37

38

39

40

3 502

683

- podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

8 06547

výsledek hospodaření běžného účetního obodbí bez 
menšinových podílů
menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného 
účetního období

44

45

Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním

Mimořádné náklady

ř.     
č.

Skutečnost v účetním období 
sledovaném

1
 minulém 

2
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akciová společnost
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce 
sestavené k datu 31.12.2004 
(úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okamžik sestavení konsolidované 
účetní závěrky: 20.4.2005 

 Podpisový záznam statutárního orgánu: 



I. Obecné informace 

 
1. Rozsah  konsolidace 

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k 31.12.2004 za období 1.1.2004 – 31.12.2004. 
Okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky je 20.4.2005.  

Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  (mateřská 
společnost) a osobou ovládanou  GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost).  

 
 

2. Obecné údaje o společnostech zahrnutých do konsolidačního celku 
 
Mateřská společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 

Sídlo Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16,  Praha 4 – Nusle 

Identifikační číslo 44520000 

Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
4284 

Předmět podnikání - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
- realitní činnost  
- činnost ekonomických a organizačních poradců 
-  zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a   
   investic 
- reklamní činnost a marketing 
 -správa a údržba nemovitostí 
 -služby v oblasti administrativní správy a služby   
  organizačně hospodářské povahy u fyzických a  
  právnických osob 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- zprostředkování obchodu 
- zastavárenská činnost 

Rozvahový den 31.12.2004 

Okamžik sestavení řádné účetní závěrky 15.4.2005 

Účetní období 1.1.2004 –31.12.2004 

Datum vzniku 20.01.1992 

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce 

Název 
Výše vkladu v procentech 

k 31.12.2004 
Výše vkladu v procentech k 

31.12.2003 

DESTINY HOLDING LIMITED 
 

39,11 39,11

PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 
 

16,36 16,36

Celkem 55,47 55,47
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Jména a příjmení členů statutárních orgánů 

Složení k 31.12.2004 Složení k 31.12.2003 

a) ing. Vladimír Maier – předseda představenstva a) ing. Vladimír Maier – člen představenstva 

b) ing. Pavel Štěrbák – člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák – člen představenstva 

c) ing. Josef Matějo – člen představenstva c) ing. Josef Matějo – člen představenstva 

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:    

Složení k 31.12.2004 Složení k 31.12.2003 

a) ing. Oldřich Rutar – předseda a) ing. Oldřich Rutar – předseda 

b) RNDr. Juraj Vronka – člen b) RNDr. Juraj Vronka – člen 

c) ing. Jiří Kašpar – člen c) ing. Jiří Kašpar – člen 
 
 
 
 
 
 
 
Dceřinná  společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 

Sídlo Pražská 125, Karlovy Vary 

Identifikační číslo 61858595 

Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským  soudem v Plzni, oddíl B., vložka 
752 

Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
zprostředkování v oblasti obchodu,  průzkum trhu, 
golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, 
úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové 
úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost 
v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a 
sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a 
rekonstrukci golfových hřišť, provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici, poskytování 
tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí 
movitých 

Rozvahový den 31.12.2004 

Okamžik sestavení řádné účetní závěrky 15.4.2005 

Účetní období 1.1.2004 –31.12.2004 

Datum vzniku 20.9.1994 
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Podíl společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
na společnosti  GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
k 31.12.2004 i k 31.12.2004 

 
93,53% 

 

Ve společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, 
a.s. vykonává rozhodující vliv. Byla použita metoda plné konsolidace.  

 
 

3. Společnosti nezahrnuté do konsolidačního celku  
 

 
Společnost nezahrnutá do konsolidačního  
celku 

 
SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci 

Sídlo Tř. 1. máje 52, Liberec III 

Identifikační číslo 00000981 

Právní forma akciová společnost 

Předmět podnikání - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
- poskytování ubytovacích a stravovacích služeb 
- realitní činnost 
- mezinárodní zasilatelství 
- obchodní zastupování firmy 

Datum vzniku 1. srpna 1969 

Podíl společnosti BOHEMIA CRYSTAL 
GROUP, a.s. na společnosti SKLOEXPORT 
akciová společnost v likvidaci k 31.12.2004 i 
k 31.12.2003 

 
 
20, 34% 

 

 

Do konsolidace podle rozhodnutí společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  nebyla 
zahrnuta společnost pod podstatným vlivem  SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, 
neboť dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích 
práv ohledně nakládání s majetkem a jejím řízením. V době zpracování konsolidované účetní 
závěrky nebyla účetní závěrka společnosti SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, 
vzhledem k neukončenému auditu,  k dispozici.  

 
 
4. Údaje o způsobu výpočtu transformace informací z účetních závěrek účetních jednotek 

konsolidačního celku do položek konsolidované účetní závěrky 
 

Konsolidační pravidla obsahující informace o způsobu výpočtu transformace informací 
z účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku do položek konsolidované účetní 
závěrky jsou uloženy k nahlédnutí v sídle konsolidující účetní jednotky.  
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II. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních    
metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a 

odpisování 

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  za rok 2004 je 
sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou 500/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004  vznikla vzhledem k tomu, že 
společnost  BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  je emitentem cenných papírů registrovaných 
na regulovaném trhu cenných papírů, za rok 2004 poprvé.  

1. Systém konsolidace 
 

Byl uplatněn systém přímé konsolidace podle vyhlášky 500/2002 Sb. Ovládaná společnost  je 
konsolidována plnou metodou.  

Účetní závěrky společností vstupujících do konsolidace byly sestaveny k 31.12.2004. 

Vzájemné pohledávky, závazky, výnosy a náklady jsou plně vyloučeny. Prodej aktiv  mezi 
společnostmi ve vykazovaném ani minulém období nebyl realizován. Mateřská společnost 
neobdržela ve vykazovaném ani minulém období žádné dividendy. 

Pro účely konsolidace došlo ke sjednocení významných účetních postupů v rámci 
konsolidačního celku. Tyto účetní postupy, které používají jednotlivé společnosti 
konsolidačního celku, jsou popsány níže. 

2. Konsolidační rozdíly 
 

Konsolidační rozdíly byly zjištěny jako rozdíl mezi pořizovací cenou podílových cenných papírů 
konsolidované společnosti a jejich oceněním podle podílové účasti ovládající společnosti na 
výši vlastního kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení 
cenných papírů). Konsolidační rozdíl se odepisuje 20 let. 

3. Dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek  

a) Způsob ocenění 
 

- Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku získaného koupí :  
 
Tento majetek je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu, za kterou byl majetek 
pořízen a náklady s jeho pořízením související (náklady na dopravu apod.). 

 
- Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností :  

bezpředmětné – společnosti nevytváří tento majetek  
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- Drobného hmotného, resp. nehmotného majetku: 

 
Dlouhodobý hmotný, resp. nehmotný majetek je na účtech dlouhodobého majetku 
evidován od částky 10 tis. Kč. 
 
Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku se zvýší o 
náklady na technické zhodnocení převyšující v úhrnu za účetní období částku 40 tis. 
Kč u dlouhodobého nehmotného majetku, resp. převyšující částku 40 tis. Kč  
v případě dlouhodobého odpisovaného hmotného majetku v případě, že je  technické 
zhodnocení  v tomto účetním období uvedeno do užívání. Náklady nepřevyšující 
uvedené částky se účtují jako ostatní služby v případě dlouhodobého nehmotného 
majetku, ostatní provozní náklady v případě dlouhodobého hmotného majetku. Běžné 
opravy a údržba se účtují do nákladů. 

 
 

b) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného a pořízeného v průběhu 
účetního období:   

       bezpředmětné – tento případ v roce 2004 nenastal 

c) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité 
odpisové metody při stanovení účetních odpisů  

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny rovnoměrně na 
základě ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (pořizovací cena) a předpokládané doby 
životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

- 1. software                                                                             3 roky 
- 2. kancelářské stroje, počítače, nástroje                           4 roky 
- 3. samoobslužná zařízení pro individuální využití      4 roky                   
- 4. golfové vozíky, nábytek, sportovní potřeby                       5-6 let 
- 5. stroje k úpravě hřišť                                                                   6 let 
- 6. zavlažovací systémy a vodní díly                                                         8 let  
- 7. konstrukce a stavební části ze dřeva nebo lisovaných materiálů   10 let 
- 8. komunikace, chodníky                                                                12 let 
- 9. budovy a stavby zděné                                                               25 let 

 
 

d) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro jejich stanovení:  

Opravné položky jsou tvořeny k majetku konsolidačního celku v případech snížení jeho 
ocenění v účetnictví na základě prováděných inventarizací. V letech 2004 ani 2003 nebylo 
účtováno o opravných položkách k dlouhodobému majetku. Zdrojem informací je fyzická 
inventura majetku. 

4. Finanční leasing 

Hodnota leasingových splátek je rovnoměrně zahrnována do nákladů. Předem uhrazená 
záloha na leasingové splátky a akontace jsou rovněž měsíčně rozpouštěny do nákladů. 
Měsíčně jsou hrazeny i pravidelné leasingové splátky.  

 

V průběhu roku je hodnota leasingových splátek (bez DPH) účtována na stranu MD účtu 381-
náklady příštích období, z něhož je rovnoměrně rozpouštěna do nákladů. Dále je hodnota 
leasingu sledována na závazkovém účtu spolu se splácením. K 31.12. je zůstatek 
závazkového účtu převeden na účet nákladů příštích období. 
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5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 

a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí : 
 

- Cenné papíry jsou při nabytí oceněny pořizovací cenou. 
 

Majetková účast evidovaná k 31.12.2004 na účtu 062 (akcie SKLOEXPORT a.s. v likvidaci), 
která nebyla zahrnuta do konsolidace, je oceněna na úrovni pořizovací ceny. Ocenění akcií 
SKLOEXPORT a.s. v likvidaci evidovaných na účtu 062 bylo již v minulosti upraveno na 
nulovou „netto“ hodnotu pomocí opravné položky, která je k těmto akciím i k datu 31.12.2004 
resp. 2003 vytvořena ve 100% výši.  

Ocenění realizovatelných cenných papírů - akcií evidovaných na účtu 063: vzhledem k tomu, 
že u těchto akcií nebylo objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, jsou cenné papíry 
evidované na účtu v ocenění na úrovni pořizovací ceny. Reálnou hodnotu akcií nebylo možné 
stanovit zejména z následujících důvodů: se zaknihovanými akciemi se v posledním období 
na burze či jiném veřejném trhu téměř neobchoduje a tržní hodnota tudíž nevyjadřuje 
dostatečně reálnou hodnotu, 2 emitenti držených akcií jsou v konkursu, 1 emitent akcií je 
v likvidaci, nejvýznamnější titul akcií je v listinné podobě a nebylo tudíž možné efektivně zjistit 
jeho reálnou hodnotu. 

Ocenění akcií evidovaných k datu účetní závěrky na účtu 063 bylo upraveno, stejně jako 
v minulosti, pomocí opravné položky. Při stanovování opravných položek byly zvažovány 
veškeré dostupné informace k evidovaným cenným papírům (obchodování, resp. 
neobchodování na veřejných trzích, hospodářská situace společnosti, výše vlastního kapitálu 
emitenta apod.). Na základě této úvahy je tvořena opravná položka ve 100% výši k akciím 
Aero Holding, Dest CZ, Desta Nova a Tanex. K ostatním akciím s ohledem na výše zmíněné 
posouzení jejich hodnoty nebyla opravná položka tvořena. 

 
 
- Půjčky poskytnuté podnikům ve skupině a ostatních půjček s dobou splatnosti delší 

než jeden rok:  

Půjčky se  vykazují v nominální hodnotě.   
 

b) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro stanovení jejich výše:  

Opravné položky byly stanoveny k jednotlivým cenným papírům a půjčkám individuálně na 
základě posouzení všech dostupných relevantních informací. 

6. Deriváty a části majetku a závazků zajištěné deriváty 

nejsou 

7. Zásoby 

a) Způsob ocenění a metoda evidence  
- zásob nakupovaných :  

Tyto zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami zahrnujícími přepravné, skladné, pojistné, clo 
a to s použitím metody FIFO. Je užívána metoda A evidence zásob. 

- zásob vytvořených vlastní činností :  

Společnosti nevytváří zásoby ve vlastní režii. 

b) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u zásob oceněných v této ceně a pořízených v 
průběhu účetního období: 

Ve společnosti se nevyskytují takové zásoby. 
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c) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro stanovení jejich výše: 

Výše opravných položek je dána procentem z hodnoty zásob, jejíž výše se odvíjí od stáří 
zásob, a to následovně: 
- zásoby bez pohybu více než 360 dní – 100% účetní opravná položka 

V letech 2004 ani 2003 nebyly opravné položky k zásobám tvořeny. Zdrojem informací je 
fyzická inventura zásob. 

8. Pohledávky 

a) Způsob ocenění: 

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně. 

b) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro jejich stanovení:  

Na základě inventury, rozboru splatnosti pohledávek a posouzení jejich bonity se tvoří opravné 
položky u pochybných pohledávek po splatnosti déle než půl roku ve výši 50% a u pochybných 
pohledávek po splatnosti déle než rok ve výši 100% jejich nominální hodnoty.  

9. Přijaté úvěry 

nejsou 

10. Odložená daň  

Odložená daň byla počítána ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného pohledu 
na položky zachycené v účetnictví (rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, rozdíly v opravných položkách 
k zásobám, v opravných položkách k pohledávkám, v rezervách tvořených nad rámec 
příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě z předchozích let). Odložená daňová pohledávka 
je zaúčtována jen u  mateřské společnosti a jen v takové výši, v jaké je pravděpodobné její 
uplatnění v budoucích účetních obdobích.   Odložená daňová pohledávka je ve výkazu 
Konsolidovaná rozvaha součástí dlouhodobých pohledávek.  

11. Změny oproti minulému účetnímu období  

Konsolidovaná účetní závěrka je poprvé sestavována k 31.12.2004, a údaje vykázané 
v minulém období jsou srovnatelné s údaji vykázanými v období běžném.  

12. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 

Transakce uváděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány na základě denního kursu 
vyhlašovaného Českou národní bankou platného v den transakce.  

Dále ke dni účetní závěrky byla tímto kurzem přepočtena všechna relevantní aktiva a pasiva 
vedená v cizích měnách.  
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V průběhu roku realizované kurzové zisky a ztráty jsou účtovány do nákladů či výnosů, k datu 
účetní závěrky jsou kursové zisky či ztráty z přepočtu hotovosti, bankovních účtů, 
krátkodobého finančního majetku  i nerealizované kursové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek 
a závazků účtovány též do nákladů či výnosů.  

13. Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené (akruální princip), tj. do období, s nímž věcně a 
časově souvisejí a zahrnují pouze náklady a výnosy uskutečněné mimo konsolidační celek.  

14. Dotace/Investiční pobídky 

neexistují 
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III.  Doplňující informace ke konsolidované  rozvaze a 
konsolidovanému výkazu zisku a ztráty 

 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

a) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku: 

k 31.12.2004 k 31.12.2003 
Skupina majetku Pořizovací 

cena Oprávky Zůstatková 
cena 

Pořizovací 
cena Oprávky Zůstatková 

cena 

Software 67 67 - 67 67 -

Ocenitelná práva 28 500 28 500 - 28 500 28 500 -

DDNM - software 13 13 - 13 13 -

Zřizovací výdaje - - - - - -

Celkem 28 580 28 580 - 28 580 28 580 -
 

b) Přehled  přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku v PC: 
V r. 2004 ani 2003 nebyly zaznamenány přírůstky dlouhodobého nehmotného  majetku v 
PC. 

c) Přehled  úbytků dlouhodobého nehmotného majetku v PC: 
V r. 2004 ani 2003 nebyly zaznamenány úbytky dlouhodobého nehmotného  majetku v 
PC. 

d) Přehled  úbytků dlouhodobého nehmotného majetku v ZC: 
V r. 2004 ani 2003 nebyly zaznamenány úbytky dlouhodobého nehmotného  majetku v ZC. 

  

e) Zisky a ztráty z titulu prodeje dlouhodobého nehmotného majetku mezi účetními jednotkami 
konsolidačního celku 

Mezi společnostmi konsolidačního celku nebyl v r. 2004, resp. v r. 2003 prodán žádný 
dlouhodobý nehmotný majetek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.                                                                                                                                   Strana 10 (celkem 21) 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce 



2. Dlouhodobý hmotný majetek 

a) Přehled dlouhodobého hmotného majetku: 
 

k 31.12.2004 k 31.12.2003 
Skupina 
majetku Pořizovací 

cena Oprávky Zůstatková 
cena 

Pořizovací 
cena Oprávky Zůstatková 

cena 

Pozemky 24 120 - 24 120 60 0 60

Budovy, stavby, 
haly 101 400 21 549 79 851 74.726 17 680 57 046

Stroje, přístroje, 
zařízení 32 306 30 476 1 830 31 963 29 198 2 765

Umělecká díla 175 - 175 175 - 175

Nedokončený 
dlouhodobý 
majetek 

146 - 146 803 - 803

Poskytnuté 
zálohy 453 - 453 - - -

Celkem 158 600 52 025 106 575 107 727 46 878 60 849
 

b) Přehled  přírůstků dlouhodobého hmotného majetku v PC: 

Skupina majetku Nákup Vlastní činnost Dar  Ostatní 

Pozemky 24 060 - - -

Budovy, stavby, haly 26 674 - - -

Stroje, přístroje, zařízení 428 - - -

Umělecká díla - - - -

Nedokončený dlouhodobý 
majetek 

- - - -

Poskytnuté zálohy 453  

Celkem 51 615 - - -
 

c) Přehled  úbytků dlouhodobého hmotného majetku v PC: 

Skupina majetku Dar  Prodej Likvidace Ostatní 

Pozemky - - - -

Budovy, stavby, haly - - - -

Stroje, přístroje, zařízení - 85 - -

Umělecká díla - - - -

Nedokončený dlouhodobý 
majetek 

- - - 657

Poskytnuté zálohy - - - -

Celkem - 85 - 657
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d) Přehled  úbytků dlouhodobého hmotného majetku v ZC: 

Odpisy 
Skupina majetku Dar  Prodej 

Likvidace Odpisy 
ostatní 

Ostatní 

Budovy, stavby, haly - - - 3 869 -

Stroje, přístroje, zařízení 5 - - 1 358 -

Umělecká díla - - - - -

Nedokončený dlouhodobý 
majetek 

- - - - -

Celkem 5 - - 5 227 -

 

e) Zřizovací výdaje: 
 Nevyskytují se. 

 

f) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, případně u nemovitostí věcným 
břemenem:  

Majetek není zatížen zástavním právem vůči žádným subjektům mimo konsolidační celek.  

V roce 2004 bylo u dceřinné společnosti zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy na 
parcelách č. 864 a 871 a věcné břemeno  k výkonu vlastnického práva ke stavbě na 
parcele č. 865. Toto právo bylo zřízeno na základě Smlouvy kupní, smlouvy o zřízení 
předkupního práva a smlouvy o zřízení věcného břemene. 

V roce 2004 bylo u dceřinné společnosti zřízeno předkupní právo na nemovitosti účetní 
jednotky k  budovám bez čp. na parcelách č. 862 a 878/4 a na parcelu č. 856, 859, 860/1, 
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 930, 931, 961/1, 929/1, 
929/4, 873/1,878/1, 878/4 ve prospěch Města Karlovy Vary. Toto právo bylo zřízeno na 
základě Smlouvy kupní, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné předkupní právo je zřizováno na dobu určitou do r. 2014.   

g) Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze: není 

h)  Cizí majetek uvedený v rozvaze: nevyskytuje se 

i) Přehled majetku s výrazně vyšším tržním oceněním oproti ocenění v účetnictví: 
nevyskytuje se 

j) Přehled majetku k 31.12.2004, který společnosti konsolidačního celku nepoužívají, 
případně ponechává k prodeji nebo k rekonstrukci: nevyskytuje se 

k) Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí: 
nevyskytuje se 
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l) Majetek najatý společnostmi konsolidačního celku  formou finančního leasingu (tzn. že po 
uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) :  

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Hodnota leasingu  4.660 2.676

Uhrazené splátky k datu 2.627 1.268

Splátky budoucí (ř.1 – ř. 2) 2.033 1.408

- z toho splatné do roka 1.092 734

- z toho splatné nad rok 941 674

m) Majetek najatý společnostmi konsolidačního celku formou operativního leasingu: 
Společnosti konsolidačního celku  nemají majetek najatý formou operativního leasingu. 

 

n) Ostatní pronajatý majetek: 
Celý rok byl pronajat jeden osobní automobil.  
. 

o) Zisky a ztráty z titulu prodeje dlouhodobého hmotného majetku mezi účetními jednotkami 
konsolidačního celku 

Mezi společnostmi konsolidačního celku nebyl v r. 2004, resp. v r. 2003 prodán žádný 
dlouhodobý hmotný majetek. 

3. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 

a) Tuzemské - stav k 31.12.2004, resp. k 31.12.2003 

Emitent  druh CP 
počet 
akcií / 

obligací

procentní 
podíl na 

ZK 

nominální 
hodnota 

pořizovací 
cena 

Opravná 
položka 

Finanční 
výnosy 

Aero Holding 
a.s. Praha v 
likvidaci 
 

Akcie 
zaknihované

12 000 0,15 0,2 1 161 1 161 0 

Crystalex a.s. 
 

Akcie 
listinné 

1 0,00 1 1 0 0 

Desta CZ a.s. 
konkurs 
 

Akcie 
zaknihované

6 000 0,81 0,1 2 000 2 000 0 

Desta Nova 
a.s. konkurs 
 

Akcie 
zaknihované

6 000 0,81 0,2 4 000 4 000 0 

Sklárny 
Kavalier a.s. 
 

Akcie 
listinné 

20 114 2,78 1 22 282 0 0 

Tanex a.s.  
 

Akcie 
zaknihované

161 0,03 0,05 161 161 0 

SKLOEXPORT 
a.s. v likvidaci  
 

Akcie 
listinné 

8 400 20,34 10 36 372 36 372 0 
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b) Zahraniční- stav k 31.12.2004, resp. k 31.12.2003 
Nejsou 

4. Kladný konsolidační rozdíl 

Pohyby v kladném konsolidačním rozdílu: 
 

 2004 2003 
Počáteční zůstatek k 1. lednu 58 013 60 239
Zvýšení podílu na základním kapitálu  837
Nově zařazené společnosti  
Vyřazené společnosti  
Odpis kladného konsolidačního rozdílu 3 066 3 063
Konečný zůstatek k 31.12. 54 947 58 013

5. Cenné papíry v ekvivalenci 

Do konsolidace podle rozhodnutí společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  nebyla 
zahrnuta společnost pod podstatným vlivem  SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, tj. 
cenné papíry v ekvivalenci jsou ve výkazu Konsolidovaná rozvaha vykázány v netto hodnotě, tj. 
v hodnotě 0 Kč.   

6. Zásoby 

 Zisky a ztráty z titulu prodeje zásob mezi účetními jednotkami    konsolidačního celku: 

Mezi společnostmi konsolidačního celku nebyly v r. 2004, resp. v r. 2003 prodány  žádné      
zásoby. 

7. Pohledávky 

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti: 

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě 
splatnosti 

194 269      196 399

- z toho 180 dní po lhůtě splatnosti 184 889 194 204

 

b) Pohledávky se splatností delší než 5 let : 

Název k 31.12.2004 k 31.12.2003 

VITRAL AKTIENGESELLSCHAFT 0 209 288

Město Karlovy Vary 0 1 811
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c)  Pohledávky v cizích měnách  

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše pohledávek v cizích měnách 212 940 157 862

- z toho v EUR 6 990 4 872

d) Pohledávky k podnikům  nezahrnutým do konsolidace : 

Název  k 31.12.2004 k 31.12.2003 

SKLOEXPORT a.s. v likvidaci 17 993 17 993

e) Pohledávky kryté dle zástavního práva: nejsou 

f) Pohledávky zajištěné jinak např. ručením:  
Pohledávka (vykázaná v aktivech Rozvahy, B.III. za společností VITRAL 
AKTIENGESELLSCHAFT z titulu půjčky poskytnuté v r. 2002 a 2003  (jistina ve výši  
3.743 tis. EUR a 88 mil. Kč, úroky ve výši  154 tis. EUR a 3 348 tis. Kč) je zajištěna 
směnkou. 

g) Pohledávky odepsané do nákladů z důvodů nedobytnosti: nejsou 

8. Krátkodobý finanční majetek 
 

a) Tuzemské CP - stav k 31.12.2004 

nejsou 

b) Zahraniční CP- stav k 31.12.2004 

nejsou 

c) Tuzemské CP - stav k 31.12.2003 

Emitent  druh CP 
nominální 
hodnota 

v tis. EUR

nominální 
hodnota 
v tis. Kč 

pořizovací 
cena v tis. 

EUR 

pořizovací 
cena v tis. 

Kč 

Výnos 
v  tis. 
EUR 

Výnos 
v  tis. Kč

Citibank a.s. 
 

Depozitní 
směnka 

držená do 
splatnosti 

986 31948 985 31 919 1 25 

 

d) Zahraniční CP -  stav k 31.12.2003 

nebyly 

e) K 31.12. 2004 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním. 

f) Společnost nemá otevřený kontokorentní účet.  

9. Ostatní aktiva 

Náklady příštích období zahrnují především první navýšenou splátku z leasingové smlouvy a 
jsou účtovány do nákladů období, do kterého časově a věcně přísluší. 
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Příjmy příštích období  zahrnují úroky z termínovaných vkladů ve výši 15 tis. Kč splatných 
v lednu 2005 a nevyfakturované úroky z půjčky firmě VITRAL AKTIENGESELLSCHAFT ve výši 
1 067 tis. Kč.  Vše bylo zaúčtováno do výnosů období, do kterého časově a věcně přísluší. 

10. Vlastní kapitál 

a) Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2004 
 

Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy

fondy ze 
zisku

výsledek 
hospodaření  
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
období

Vlastní 
kapitál 
celkem

Zůstatek k 1.lednu 2004 958 658 2 089 -546 412 19 041 433 376
rozdělení VH roku 2003 1 232 17 809 -19 041 0
převody v rámci VK 0
výplata dividend mimo skupinu 0
VH bez menšinových podílů za 
rok 2004 3 502 3 502
Ostatní 126 126
Zůstatek k 31. prosinci 2004 958 658 126 3 321 -528 603 3 502 437 004
 

 
 

b) Změny vlastního kapitálu v průběhu roku  2003 
 

Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy

fondy ze 
zisku

výsledek 
hospodaření  
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
období

Vlastní 
kapitál 
celkem

Zůstatek k 1.lednu 2003 958 658 0 -585 676 41 353 414 335
rozdělení VH roku 2002 2 089 39 264 -41 353 0
převody v rámci VK 0
výplata dividend mimo skupinu 0

VH bez menšinových podílů za rok 
2003 19 041 19 041
Ostatní 0
Zůstatek k 31. prosinci 2003 958 658 0 2 089 -546 412 19 041 433 376
 

 
 

c) Základní kapitál k 31.12.2004, resp. k 31.12.2003: 

Druh akcie Počet Jmenovitá hodnota Nesplacená část 
vkladu 

Lhůta splatnosti 
vkladu 

na majitele 1 198 323 0,8 0 -

d) Společnost nepořídila k 31.12 2004 resp. 2003, žádné vlastních akcie  
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11. Menšinový vlastní kapitál 
 

a) Změny menšinového vlastního kapitálu v průběhu roku 2004 
 

    

Menšinový 
základní 
kapitál 

Menšinové 
kapitálové 

fondy
Menšinosvé 

fondy ze zisku 

Menšinový 
výsledek 

hospodařen
í  minulých 

let

Menšinový 
výsledek 

hospodaření 
běžného 
období

Menšinovýv
lastní 
kapitál 
celkem

Zůstatek k 1.lednu 2004 5 500 32 -3 777 -177 1 578
Převod do nerozděleného zisku 
min. let -177 177 0
Snížení podílu menšinových 
vlastníků 0
Výsledek hospodaření za  rok 
2004 683 683
ostatní -1 -1
Zůstatek k 31. prosinci 2004 5 500 0 32 -3 272 0 2 260
 

 

b) Změny menšinového vlastního kapitálu v průběhu roku 2003 
 

Menšinový 
základní 
kapitál 

Menšinové 
kapitálové 

fondy

Menšinové 
fondy ze 

zisku 

Menšinový 
výsledek 

hospodaření 
minulých let

Menšinový 
výsledek 

hospodaření 
běžného 
období

Menšinovýv
lastní 
kapitál 
celkem

Zůstatek k 1.lednu 2003 6 647 39 -4 384 -182 2 120
Převod do nerozděleného zisku 
min. let -7 -175 182 0
Snížení podílu menšinových 
vlastníků -1 147 782 -365
Výsledek hospodaření za  rok 
2003 -177 -177
ostatní 0
Zůstatek k 31. prosinci 2003 5 500 0 32 -3 777 -177 1 578
 

12. Závazky 

a) Závazky po lhůtě splatnosti: 

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti : 4 595 4 211

- z toho 180 dní po lhůtě splatnosti : 3 941 3 898

b) Závazky se splatností delší než 5 let: nejsou 
 

c) Závazky kryté podle zástavního práva: nejsou 
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d) Emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky: nejsou 

e) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a nezachycené v rozvaze:   
nejsou 

f) Potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena účetní rezerva: nejsou 

13. Poskytnuté půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění spřízněným osobám 

 

V roce 2004 ani 2003 nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění,členům 
statutárních a dozorčích orgánů, řídícím pracovníkům. 

14. Rezervy 

a) Zákonné 
V letech 2004, 2003 nebyly tvořeny. 

b) Ostatní (účetní) 
V letech 2004, 2003 nebyly tvořeny. 

15. Bankovní úvěry a výpomoci 

a) Přehled bankovních úvěrů: 
Společnosti konsolidačního celku  nepřijaly v letech 2004 a 2003 žádný bankovní úvěr. 

b) Ostatní 
V konsolidované rozvaze na ř. B.III. – krátkodobé závazky je mj.vykazován nebankovní 
úvěr přijatý společností GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. na základě uzavřené Smlouvy o 
úvěru dne 18.5.2001. Jistina ke dni 31.12.2004 činí 6 mil. Kč, úroky ke stejnému dni 4.766 
tis. Kč. Splatnost úvěru byla stanovena do 31.12.2004.  
 

16. Ostatní pasiva 

Výnosy příštích období zahrnují především předem přijatý nájem od společnosti 
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a.s. za prostory restaurace (na 8 let, roční výnosy 1 mil. 
Kč, k 31.12.2004 – 5 mil. Kč) a předem přijaté příspěvky na green fee (roční výnos 290 tis. Kč, 
k 31.12.2004 – 3,2 mil. Kč) a jsou účtovány do výnosů období, do kterého časově a věcně 
přísluší. 

Výdaje příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby, které věcně a 
časově souvisejí s rokem 2004, ale  faktura je očekávána resp.došla  až v roce  následujícím 
(jedná se především o faktury za účetní služby a právní pomoc).  
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17. Výnosy  

Struktura výnosů z běžné činnosti dle produkce: 

 2004 2003 

Tuzemsko celkem 84 465 41 359

- z toho provozní výnosy 39 820 19 600

- z toho úroky (z termínovaných vkladů a úročených 
pohledávek) 

11 969 12 892

- z toho kursové zisky 722 8 842

- z toho výnosy z krátkodob. fin. majetku 6 25

- z toho tržby z prodeje cenných papírů 31 948 0

Zahraničí celkem - -

- z toho prodej zboží - -

- z toho prodej vlastních výrobků a služeb - -

- z toho ostatní výnosy - -

18. Osobní náklady: 

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 

Celkem Z toho řídící pracovníci 
 

2004 2003 2004 2003 

- průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 

18 16 2 2 

 
 

b) Přehled osobních nákladů: 

Celkem Z toho řídící pracovníci 
 

2004 2003 2004 2003 

- mzdové náklady 3 780 3 718 730 738

- sociální zabezpečení 1 275 1 244 249 258

- sociální náklady 64 58 4 4

 

c) Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů:  

V roce 2004 ani 2003 nebyly vyplaceny žádné odměny statutárním a dozorčím orgánům 
společností konsolidačního celku.  

d) Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění  nejsou k 31.12.2004 
splatné.  
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19. Popis významných mimořádných výnosů a nákladů: 

Ve společnostech konsolidačního celku nevznikly ve sledovaném účetním období žádné 
mimořádné náklady a výnosy. 

20. Popis ostatních významných položek 
 
Výkaz zisku a ztráty: 

a) Ostatní provozní výnosy – 17 661 tis. Kč  - společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
prodala technického zhodnocení provedené na cizím pozemku vlastníkovi  pozemku.   

b) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů – 31 948 tis. Kč  - tržba z prodeje depozitní 
směnky, pořízené v r. 2003, splatné 5.1.2004 

c) Prodané cenné papíry a podíly – 31 948 tis. Kč – vyúčtování úbytku depozitní směnky  

d) Ostatní finanční výnosy – 722 tis. Kč kursové rozdíly – meziroční pokles kurzových rozdílů 
o cca    8 120 tis. Kč  je dán výrazným poklesem kurzu EUR vůči Kč. 

e) Ostatní finanční náklady – 12 183 tis. Kč kursové rozdíly – meziroční nárůst kurzových 
rozdílů      o cca  9 219 tis. Kč  je dán výrazným poklesem kurzu EUR vůči Kč. 

 
Rozvaha: 

a) Meziroční  nárůst na řádku B.II. dlouhodobého hmotného majetku je dán nákupen 
nemovitostí (pozemků a staveb) v pořizovací hodnotě 50 mil. Kč.  

b) Meziroční pokles na řádku C.II. Dlouhodobé pohledávky je dán zejména snížením zůstatku 
odložené daňové pohledávky.   

c) Meziroční pokles na řádku C.III. Krátkodobé pohledávky je dán zejména přijatou splátkou 
úroků z půjčky od společnosti PUPP TENIS RESOST s.r.o. ve výši 10 mil. Kč. 

d) Meziroční nárůst dlouhodobých závazků na ř. B.II. je dán vznikem dlouhodobého závazku 
z titulu koupených nemovitostí, závazek je splatný do r. 2014.   

e) Meziroční nárůst krátkodobých závazků na ř. B.III. je dán přesunem závazku 
vykazovaného v r. 2003, vzhledem ke své splatnosti k datu sestavení účetní závěrky,  jako 
závazek dlouhodobý, do závazku krátkodobého.  

21. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na vývoj a výzkum společností: 

Společnosti konsolidačního celku  nevynakládají náklady na výzkum a vývoj. 

22. Daň z příjmů 

a)  Konsolidovaný celek v r. 2004 i 2003 nevykázal žádnou daň z příjmu právnických osob, neboť 
jednotlivé společnosti uplatnily  možnost odečíst od základu daně daňovou ztrátu z minulých 
zdaňovacích období.  
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b) V roce 2004, resp. 2003 nebyly žádné společnosti vstupující do konsolidace  předepsány žádné 
doměrky daně z příjmů. 

c) Odložená daňová pohledávka je zaúčtována jen u  mateřské společnosti ve výši 620 tis. Kč , tj. v 
 takové výši, v jaké je pravděpodobné její uplatnění v budoucích účetních obdobích.    

23. Popis a vysvětlení všech významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky a ostatní informace: 

Vzhledem k novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nastává pro společnost BOHEMIA 
CRYSTAL GROUP a.s. povinnost od 1.1. 2005 účtovat v souladu s Mezinárodními účetními 
standardy, tj. konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005 bude také sestavena v souladu 
s Mezinárodními účetními standardy. 

 



C 031 123 670

C.I. 032

C.I.    1 033

2 034

3 035

4 036

5 037

6 038

C.II. 039 4 500

C.II.   1 040

2 041

3 042

4 043

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044

6 045

7 046

8 047 4 500

C.III. 048 69 220

C.III.  1 049 4 610

2 050 26 312

3 051

4 052

5 053

6 054 79

7 055 22

8 056

9 057 38 197

C.IV. 058 49 950

C.IV. 1 059 2

2 060 18 006

3 061 31 942

4 062

D.I. 063 1 007

D.I.    1 064

2 065

3 066 1 007

17 993

Ozn. 

a

ř. 

c 

Min.úč.obd.  
Netto

4

AKTIVA
 

b

Běžné účetní období
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3

Zásoby

118 488

3 081

Materiál

Oběžná aktiva

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky

303 082 -184 594

Pohledávky - podstatný vliv

Zvířata

Zboží 

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Jiné pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

Stát - daňové pohledávky 

Peníze

Časové rozlišení

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Účty v bankách

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Komplexní náklady příštích období

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky

191 947

27 019

241 765

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

68

620

4 716

3 081

2 461

1 082

1 082

58 233

3

58 236

22

-184 594

-2 700

-17 993

-163 901

2 016

620

28 046

58 236

3

58 233

68

1 082

1 082

22

27 019

-

2 461

Dohadné účty aktivní

57 171



 001 443 127

A. 002

B. 003 318 450

B.I. 004

B.I.    1 005

2 006

3 007

4 008

5 009

6 010

7 011

8 012

B.II. 013 17

B.II.   1 014

2 015

3 016 17

4 017

5 018

6 019

7 020

8 021

9 022

B.III. 023 318 433

B.III.  1 024 86 863

2 025

3 026 22 282

4 027

5 028 209 288

6 029

7 030

696 370 -257 072

-72 478

Min.úč.obd.  
Netto

4

210 052

319 728

ROZVAHA 
v plném rozsahu 
ke dni 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

AKTIVA
 

b

Běžné účetní období
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

3

807

Ozn. 

a

ř. 

c 

Dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách

Dlouhodobý majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Základní stádo a tažná zvířata

392 206

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

439 298

28 507 -28 507 -

7

28 500

-7

807

3-804

-36 372

-

-

-804

-43 167

210 052

362 892

86 863

36 372

29 605 -6 795

319 725

86 863

-

22 810

-28 500

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Pěstitelské celky trvalých porostů

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

Software

Stavby

Ocenitelná práva

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

BOHEMIA CRYSTAL GROUP,a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

12 44520000

Rok Měsíc IČ

Ctiradova 508/1
Praha 4 - Nusle

2004

Goodwill



ozn.

a

ř.

c

Stav v minulém účet. 
období

 6
067 443 127

A 068 439 422

A.I. 069 958 658

A.I.    1 070 958 658

2 071

3 072

A.II. 073

A.II.   1 074

2 075

3 076

4 077

A.III. 078 2 089

A.III.  1 079 2 089

2 080

A.IV. 081 -545 981

A.IV. 1 082

2 083 -545 981

A.V. 084 24 656

B. 085 3 675

B.I. 086

B.I.    1 087

2 088

3 089

4 090

B.II. 091

B.II.   1 092

2 093

3 094

4 095

5 096

6 097

7 098

8 099

9 100

10 101

Jiné závazky

Odložený daňový závazek

958 658

3 322

958 658

-522 558

-3 353

3 128

3 322

-522 558

Dlouhodobé závazky

Cizí zdroje

Rezervy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let

Rezera na důchody a podobné závazky

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Emisní ažio

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

Základní kapitál

Základní kapitál

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

Kapitálové fondy

Změny základního kapitálu

PASIVA 

b

Stav v běžném účet. 
období

5
PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

439 298

436 069

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Dohadné účty pasivní

Závazky - ovládající a řídící osoba

Závazky - podstatný vliv

Dlouhodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Dlouhodobé směnky k úhradě



ozn.

a

ř.

c

Stav v minulém účet. 
období

 6
B.III. 102 3 675

B.III.  1 103 1 344

2 104

3 105

4 106 1 092

5 107 14

6 108 10

7 109 4

8 110 1 211

9 111

10 112

11 113

B.IV. 114

B.IV. 1 115

2 116

3 117

C.I. 118 30

C.I.    1 119 30

2 120

1 092

10

4

1 480

3 128

Stav v běžném účet. 
období

5

14

Výnosy příštích období

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Časové rozlišení

Výdaje příštích období 101

101

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v 
oblasti financování a investic

Pozn.:

Závazky ze sociálního  zabezpečení a zdravotního pojištění

Stát - daňové závazky a dotace

Závazky - ovládající a řídící osoba

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry dlouhodobé

PASIVA 

b

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost     

sestaveno dne: 15.4.2005

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

Závazky k zaměstnancům

Závazky - podstatný vliv

Jiné závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Krátkodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasivní

528



I.

A.

 +

  II.

II.  1

2

3

B.

B.    1

B.    2

 +

C.    

C.    1

C.    2

C.    3

C.    4

D.

E.

III.

III.  1

2

F.

F.      1

2

G.

IV.

H.

V.

I.

*

Tržby za prodej zboží

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydlištěMěsíc

12 44520000

Skutečnost v účetním období 
sledovaném

1
minulém 

2

-663

-624

84

18

324

240

22

Ostatní provozní výnosy

Převod provozních výnosů

27

28

624

1

35

-338

623

-1 346

1

9

14

14

5

249

85

989

2

987

-989

334

Ostatní provozní náklady

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření

Sociální náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Tržby z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Přidaná hodnota

Obchodní marže

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Aktivace

Výkony

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

29

25

26

30

17

18

20

23

19

22

21

13

14

15

16

09

10

11

12

01

02

03

04

07

08

05

06

(v celých tisících Kč)

Rok IČ

Ctiradova 508/1
Praha 4 - Nusle

Ozn. 

a

TEXT 

b

ř. 

c 

2004

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2004

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BOHEMIA CRYSTAL GROUP,a.s.

Prodaný materiál 24

5



VI.

J.

VII.

VII. 1

2

3

VIII.

K.

IX.

L.

M.

X.

N.

XI.

O.

XII.

P.

*

Q.

Q.      1

2

**

XIII.

R.

S.

S.      1

2

*

T.

***

****

2 864

23

24 656

20 156

46 714 8 839

-3 353

24 656

-4 500

-4 500

Výsledek hospodaření před zdaněním 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

52763

61

62

20 494

14 496

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

1 873

3 880

3 880

-3 353

-528

12 675

12 050

6

31 948

31 948

sledovaném
1

Skutečnost v účetním období 
minulém 

2

Výnosové úroky

Převod finančních nákladů

Daň z příjmů za běžnou činnost

 - splatná

Ostatní finanční náklady

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Převod finančních výnosů

Prodané cenné papíry a podíly

TEXT 

b
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Ozn. 

a

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Finanční výsledek hospodaření

 - odložená

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 - splatná

 - odložená

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z finančního majetku

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

54

47

49

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

50

51

44

45

59

60

55

56

57

58

52

53

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

48

37

38

39

40

33

34

35

36

30

31

32

ř. 

c 

sestaveno dne: 15.4.2005 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v 
oblasti financování a investic

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost         Pozn.:



Ozn. 

a

ř. 

c 

Běžné účetní 
období

1

Min. účetní 
období

 2

P. 1 49 950 38 663

Z. 2 527 20 156

A.1. 3 -4 171 -18 348

A.1.  1. 4 9 18

A.1.  2. 5

A.1.  3. 6 -528

A.1.  4. 7 -9

A.1.  5. 8

A.1.  6. 9 -12 675 -14 496

A.1.  7. 10 9 032 -3 870

 A. * 11 -3 644 1 808

A.2. 12 707 1 728

A.2.  1. 13 31 244

A.2.  2. 14 676 1 484

A.2.  3. 15

A.2.  4. 16

 A. ** 17 -2 937 3 536

A.3. 18

A.4. 19 11 223 13 066

A.5. 20 99

A.6. 21

A.7. 22

 A. *** 23 8 286 16 701

B.1. 24 -5 414

B.2. 25

B.3. 26

Odpis oceňovacího rozdílu k  nabytému majetku a odpis goodwillu

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

Změna stavu opravných položek a rezerv

TEXT 

b
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv

BOHEMIA CRYSTAL GROUP,a.s.

Ctiradova 508/1
Praha 4 - Nusle

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

(v celých tisících Kč)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami

Výnosy z dividend a podílů na zisku 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů aktivních

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované 
výnosové úroky

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů pasivních

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostředků a ekvivalentů

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mim. úč.případy, které tvoří mim.VH včetně uhrazené 
splatné daně z příjmů z mim.činnosti

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Přijaté dividendy a podíly na zisku

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash flow)
ke dni 31.12.2004



 B. *** 27 -5 414Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti



Ozn. 

a

ř. 

c 

Běžné účetní 
období

1

Min. účetní 
období

 2

C.1. 28

C.2. 29

C.2.  1. 30

C.2.  2. 31

C.2.  3. 32

C.2.  4. 33

C.2.  5. 34

C.2.  6. 35

 C. *** 36

F. 37 8 286 11 287

R. 38 58 236 49 950

TEXT 

b
Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

sestaveno dne: 15.4.2005 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost        Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v 
oblasti financování a investic

Pozn.:

Úhrada ztráty společníky

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu a 
emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků resp. akcionářů, ostatní vklady



 
 
 
 
 
 
 

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
 
 
 

Příloha k účetní závěrce 
sestavené k datu 31.12.2004 
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Okamžik sestavení účetní závěrky:  15.4.2005 Podpisový záznam statutárního orgánu: 

 



I. Obecné informace 

1. Obchodní firma BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 

2. Sídlo Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16,  Praha 4 – Nusle 

3. Identifikační číslo 44520000 

4. Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 

5. Předmět podnikání - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
- realitní činnost  
- činnost ekonomických a organizačních poradců 
-  zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a   
   investic 
- reklamní činnost a marketing 
 -správa a údržba nemovitostí 
 -služby v oblasti administrativní správy a služby   
  organizačně hospodářské povahy u fyzických a  
  právnických osob 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- zprostředkování obchodu 
- zastavárenská činnost 

 

6. Rozvahový den 31.12.2004 

7. Okamžik sestavení účetní závěrky 15.4.2005 

8. Účetní období 1.1.2004 –31.12.2004 

9. Datum vzniku 20.01.1992 

10. Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce 

Název 
Výše vkladu 

v procentech k 
31.12.2004 

Výše vkladu 
v procentech k 

31.12.2003 

DESTINY HOLDING LIMITED 
 

39,11 
 

39,11

PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 
 

16,36 
 

16,36

Celkem 55,47 55,47

11. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období  

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 10.2.2004, byly opětovně zvoleni členové 
představenstva a dozorčí rady, neboť skončilo volební období uplynutím zákonem a stanovami 
společnosti omezeným časovým obdobím, tj. složení statutárního orgánu a dozorčí rady se 
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oproti r. 2003 nezměnilo. Pan ing. Vladimír Maier byl  na zasedání představenstva dne 10.2.2004 
zvolen předsedou představenstva.  Změny byly do OR zapsány k datu 8.4.2004.  

 

12. Organizační struktura 

a) Popis: činnost společnosti řídí představenstvo a pověřený ředitel 

b) Změny v uplynulém období: nenastaly 

13. Jména a příjmení členů statutárních orgánů 

Složení k 31.12.2004 Složení k 31.12.2003 

a) ing. Vladimír Maier – předseda představenstva a) ing. Vladimír Maier – člen představenstva 

b) ing. Pavel Štěrbák – člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák – člen představenstva 

c) ing. Josef Matějo – člen představenstva c) ing. Josef Matějo – člen představenstva 

14. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:    

Složení k 31.12.2004 Složení k 31.12.2003 

a) ing. Oldřich Rutar – předseda a) ing. Oldřich Rutar – předseda 

b) RNDr. Juraj Vronka – člen b) RNDr. Juraj Vronka – člen 

c) ing. Jiří Kašpar – člen c) ing. Jiří Kašpar – člen 

15. Účetní jednotky pod podstatným nebo rozhodujícím vlivem: 

a) stav k 31.12.2004 

Obchodní firma a sídlo Výše podílu na ZK v 
% 

Výše vlastního 
kapitálu 

Účetní výsledek 
hospodaření 

SKLOEXPORT akciová 
společnost v likvidaci, 
Liberec 
  

20,34 údaj k datu vyhotovení přílohy nebyl znám

Golf Resort Karlovy Vary 
a.s. 
Karlovy Vary 

93,53 35 111 10 604
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b) stav k 31.12.2003 

Obchodní firma a sídlo Výše podílu na ZK v 
% 

Výše vlastního 
kapitálu 

Účetní výsledek 
hospodaření 

SKLOEXPORT akciová 
společnost v likvidaci, 
Liberec 
  

20,34 údaj k datu vyhotovení přílohy nebyl znám

Golf Resort Karlovy Vary 
a.s. 
Karlovy Vary 

93,53 24 382 

 

-2 732

c) Dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 
základním kapitálu : nejsou 

d) Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a z nich vyplývající povinnosti: 
nejsou 

16. Osobní náklady: 

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 

Celkem Z toho řídící pracovníci 
 

2004 2003 2004 2003 

- průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců 

1 1 1 1

 

b) Přehled osobních nákladů: 

Celkem Z toho řídící pracovníci 
 

2004 2003 2004 2003 

- mzdové náklady 249 240 249 240

- sociální zabezpečení 85 84 85 84

- sociální náklady 0 0 0 0

c) Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů:  V roce 2004 ani 2003 nebyly vyplaceny žádné 
odměny statutárním a dozorčím orgánům společnosti.  

d) Závazky z titulu  pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění  vykázané v Rozvaze ve výši 10 tis. Kč nejsou 
k 31.12.2004 splatné . 
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17. Poskytnuté půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění spřízněným osobám 

V roce 2004 ani 2003 nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění akcionářům, 
členům statutárních a dozorčích orgánů, řídícím pracovníkům. 
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II. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách, 
obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování 

1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky a zásady vedení účetnictví   

Účetnictví bylo vedeno a přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele, resp. podle 
postupů účtování pro podnikatele ve znění platném pro rok 2004, resp. 2003. 

 

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 500/2002 a se změnami zákona o účetnictví nedošlo ve 
finančních výkazech  v účetní jednotce ke změnám ve srovnatelnosti údajů. 

Ve Výkazu zisku a ztráty v položce G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období ve sloupci  minulé období byla provedena oprava znaménka 
vykázané částky.   

2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) Způsob ocenění 

- Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku získaného koupí :  

Tento majetek je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu, za kterou byl majetek pořízen a 
náklady s jeho pořízením související (náklady na dopravu apod.). 

- Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 

Účetní jednotka tento majetek nevytváří. 

- Drobného nehmotného majetku: 

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se od roku 2002 účtuje přímo do nákladů a je pro 
potřeby účetní jednotky evidován – v r. 2004, resp. 2003 nebyl tento majetek pořizován. 

- Drobného hmotného majetku:  

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se od roku 2002 účtuje jednorázově do nákladů a  je pro 
potřeby účetní jednotky evidován - v r. 2004, resp. 2003 nebyl tento majetek pořizován. 

 

b) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného a pořízeného v průběhu 
účetního období:   

bezpředmětné  

 

c) Způsob sestavení odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného  majetku a použité 
odpisové metody při stanovení účetních odpisů  

- dlouhodobého hmotného majetku: 

Společnost vykazuje dlouhodobý majetek s minimální zůstatkovou cenou. Vykázaný majetek, 
který není do konce r. 2004 plně odepsán je zařízení kanceláře, které je odepisováno 6 let.   
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- dlouhodobého nehmotného majetku:  

Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně na základě předpokládané doby používání tohoto 
majetku. 

 

d) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro jejich stanovení:  

V roce 2004 společnost netvořila opravné položky k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému 
majetku. Zdrojem je fyzická inventura majetku. 

 

e) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku:  

bezpředmětné 

 

f) Goodwill 

bezpředmětné 

3. Finanční leasing 

bezpředmětné 

4. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek 

a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí : 

 
- Cenné papíry jsou při nabytí oceněny pořizovací cenou. 

 
Majetkové účasti evidované k 31.12.2004 na účtech 061 a 062 nebyly k datu účetní závěrky 
oceněny ekvivalencí.  V rozvaze jsou ve sloupci „brutto“ tyto majetkové účasti oceněny na úrovni 
pořizovací ceny.  Ocenění akcií SKLOEXPORT a.s. v likvidaci evidovaných na účtu 062 bylo již 
v minulosti upraveno na nulovou „netto“ hodnotu pomocí opravné položky, která je k těmto akciím i 
k datu 31.12.2004 vytvořena ve 100% výši. K akciím společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
evidovaným na účtu 061 nebyla tvořena opravná položka, jejich ocenění k 31.12.2002 bylo  
podloženo posudkem znalce. Dle našich informací  nedošlo v r. 2003 a 2004 k takovým  změnám 
v hospodaření a ke změnám ve vlastním kapitálu společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., 
které by vedly ke snížení  hodnoty cenných papírů a k nutnosti tvorby opravných položek.    

Ocenění realizovatelných cenných papírů - akcií evidovaných na účtu 063: vzhledem k tomu, že u 
těchto akcií nebylo objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, jsou cenné papíry evidované na účtu 
063 ponechány v účetní závěrce – v rozvaze ve sloupci brutto v souladu s §27, odst. 5 zákona o 
účetnictví v ocenění na úrovni pořizovací ceny. Reálnou hodnotu akcií nebylo možné stanovit 
zejména z následujících důvodů: se zaknihovanými akciemi se v posledním období na burze či 
jiném veřejném trhu téměř neobchoduje a tržní hodnota tudíž nevyjadřuje dostatečně reálnou 
hodnotu, 2 emitenti držených akcií jsou v konkursu, 1 emitent akcií je v likvidaci, nejvýznamnější titul 
akcií je v listinné podobě a nebylo tudíž možné efektivně zjistit jeho reálnou hodnotu. 

Ocenění akcií evidovaných k datu účetní závěrky na účtu 063 bylo upraveno, stejně jako v minulosti, 
pomocí opravné položky. Při stanovování opravných položek byly zvažovány veškeré dostupné 
informace k evidovaným cenným papírům (obchodování, resp. neobchodování na veřejných trzích, 
hospodářská situace společnosti, výše vlastního kapitálu emitenta apod.). Na základě této úvahy je 
k 31.12.2004 tvořena opravná položka ve 100% výši k akciím Aero Holding, Dest CZ, Desta Nova a 
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Tanex. K ostatním akciím s ohledem na výše zmíněné posouzení jejich hodnoty nebyla opravná 
položka tvořena. 

 
- Půjčky poskytnuté podnikům ve skupině a ostatních půjček s dobou splatnosti delší než 

jeden rok:  
 

Půjčky se  vykazují v nominální hodnotě.   

Společnost  poskytla v r. 2002 dlouhodobou půjčku  ve výši 6 510 tis. EUR společnosti Vitral 
Aktiengesellschaft.  Úrok z půjčky ve výši LIBOR+2% p.a. platný v době poskytnutí finančních 
prostředků je splatný do 30 dnů po uplynutí každého jednotlivého roku trvání smlouvy. Část půjčky 
ve výši 2 767 tis. EUR a  vyfakturované úroky za rok 2002, úroky  za r. 2003 a část úroků za rok 
2004  dlužník  splatil.  

V r. 2003 byla společnosti Vitral Aktiengesellschaft  poskytnuta dlouhodobá půjčka ve výši 88 000 
tis. Kč. Půjčka byla poskytnuta za stejných finančních podmínek jako půjčka z r. 2002.   

V oddíle III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát je tato půjčka uváděna pod 
bodem  č. 4. Pohledávky.  

 

- dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku: není 
 

b) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro stanovení jejich výše:  

Opravné položky byly stanoveny k jednotlivým cenným papírům a půjčkám  individuálně na základě 
posouzení všech dostupných relevantních informací. 

 

5. Deriváty a části majetku a závazků zajištěné deriváty 

nejsou 

6. Zásoby 

nejsou 

7. Pohledávky 

a) Způsob ocenění: 

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně. 

b) Způsob stanovení opravných položek a zdroj informací pro jejich stanovení:  

Na základě inventury, rozboru splatnosti pohledávek a posouzení jejich bonity se tvoří opravné 
položky u pochybných pohledávek po splatnosti déle než půl roku ve výši 50% a u pochybných 
pohledávek po splatnosti déle než rok ve výši 100% jejich nominální hodnoty.  
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8. Přijaté úvěry 

nejsou 

9. Odložená daň  

Odložená daň byla počítána ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného pohledu 
na položky zachycené v účetnictví (rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, rozdíly v opravných položkách 
k zásobám, v rezervách tvořených nad rámec příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě 
z předchozích let).  

O odložené dani společnost v letech před r. 2002 neúčtovala. Na základě dosažených 
hospodářských výsledků v r. 2003 a na základě očekávaných výsledků hospodaření 
v následujících dvou účetních obdobích společnost změnila odhad a zaúčtovala v r. 2003 
odloženou  daňovou pohledávku v hodnotě 4,5 mil. Kč.  

 
V roce 2004 došlo ke snížení odhadu výše odložené daně na 620 tis. Kč, neboť vlivem 
dosaženého základu daně r. 2004 byly částečně  využity  daňové ztráty minulých let. Při výpočtu 
odložené daně k 31.12.2004 pak mohla být využita již jen zbývající nevyužitá  ztráta minulých  let 
ve výši 2 391 tis. Kč.    

10. Změny oproti minulému účetnímu období  

Společnost oproti minulému účetnímu období nezměnila postupy účtování, oceňování ani 
odpisování majetku. 

11. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 

Transakce uváděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány na základě denního kursu 
vyhlašovaného Českou národní bankou platného v den transakce.  

Dále ke dni účetní závěrky byla tímto kurzem přepočtena všechna relevantní aktiva a pasiva 
vedená v cizích měnách.  

V průběhu roku realizované kurzové zisky a ztráty jsou účtovány do nákladů či výnosů, k datu 
účetní závěrky jsou kursové zisky či ztráty z přepočtu hotovosti, bankovních účtů, krátkodobého 
finančního majetku  i nerealizované kursové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků 
účtovány též do nákladů či výnosů.  

12. Vlastní kapitál 

a) Základní kapitál: 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského 
soudu v Praze. Případné zvýšení resp. snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné 
hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny vlastního 
kapitálu.  
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b) Rezervní fond: 

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Takto vytvořené zdroje 
mohou být použity jen k úhradě ztráty. O použití rezervního  fondu rozhoduje v souladu se 
stanovami představenstvo společnosti. 

 

c) Fondy ze zisku: 

nejsou 

13. Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené (akruální princip), tj. do období, s nímž věcně a 
časově souvisejí.  

14. Dotace/Investiční pobídky 

neexistují 
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

a) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku: 

k 31.12.2004 k 31.12.2003 
Skupina 
majetku Pořizovací 

cena Oprávky Zůstatková 
cena 

Pořizovací 
cena Oprávky Zůstatková 

cena 

Software 7 7 0 7 7 0

Ocenitelná 
práva 

28 500 28 500 0 28 500 28 500 0

Celkem 28 507 28 507 0 28 507 28 507 0

 

b) Přehled  přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku v PC: není 

c) Přehled  úbytků dlouhodobého nehmotného majetku v PC: není 

d) Přehled  úbytků dlouhodobého nehmotného majetku v ZC: není 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 

a) Přehled dlouhodobého hmotného majetku: 

k 31.12.2004 k 31.12.2003 
Skupina 
majetku Pořizovací 

cena Oprávky Zůstatková 
cena 

Pořizovací 
cena Oprávky Zůstatková 

cena 

Pozemky 0 0 0 0 0 0

Budovy, stavby, 
haly 

0 0 0 0 0 0

Stroje,přístroje, 
zařízení 

708 705 3 750 733 17

Ostatní 
přístroje 

99 99 0 113 113 0

Dopravní 
prostředky 

0 0 0 0 0 0

Inventář 0 0 0 0 0 0

CELKEM 807 804 3 863 846 17
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b) Přehled  přírůstků dlouhodobého hmotného majetku v PC: není 

 

c) Přehled  úbytků dlouhodobého hmotného majetku v PC: 

Odpisy 
Skupina majetku Dar  Prodej 

Likvidace Odpisy 
ostatní 

Ostatní 

Budovy, stavby, haly 0 0 0 0 0
Stroje,přístroje, zařízení 0 42 0 0 0
Ostatní přístroje 0                 14 0 0 0
Dopravní prostředky 0 0 0 0 0
Inventář 0 0 0 0 0
Celkem 0 56 0 0 0

 

  

d) Přehled  úbytků dlouhodobého hmotného majetku v ZC: 

Odpisy 
Skupina majetku Dar  Prodej 

Likvidace Odpisy 
ostatní 

Ostatní 

Budovy, stavby, haly 0 0 0 0 0
Stroje,přístroje, zařízení 0 5 0 9 0
Ostatní přístroje 0 0 0 0 0
Dopravní prostředky 0 0 0 0 0
Inventář 0 0 0 0 0
Celkem 0 5 0 9 0

e) Zřizovací výdaje: nejsou 

f) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, případně u nemovitostí věcným 
břemenem: není 

g) Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze: není 

h) Cizí majetek uvedený v rozvaze: není 

i) Přehled majetku s výrazně vyšším tržním oceněním oproti ocenění v účetnictví: není 

j) Přehled majetku k 31.12.2004 který společnost nepoužívá, případně ponechává k prodeji nebo 
k rekonstrukci: není 

k) Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí: není 

l) Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu 
nájemcem majetek odkoupí) : není 

m) Majetek najatý společností formou operativního leasingu: není 

n) Ostatní pronajatý majetek: není 

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  
 Strana 12 (celkem 20) 

Příloha k účetní závěrce 



3. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 

a) Tuzemské - stav k 31.12.2004 

Emitent  druh CP počet akcií 
/ obligací 

procentní 
podíl na ZK 

nominální 
hodnota 

pořizovací 
cena 

Výno
s 

Aero Holding a.s. 
Praha v likvidaci 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

12 000 0,15 0,2 1 161 - 

Crystalex a.s. 
 

Akcie 
listinné 

1 0,00 1 1 - 

Desta CZ a.s. 
konkurs 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

6 000 0,81 0,1 2 000 - 

Desta Nova a.s. 
konkurs 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

6 000 0,81 0,2 4 000 - 

Sklárny Kavalier 
a.s. 
 

Akcie 
listinné 

20 114 2,78 1 22 282 - 

Tanex a.s.  
 

Akcie 
zaknihovan

é 

161 0,03 0,05 161 - 

SKLOEXPORT a.s. 
v likvidaci  
 

Akcie 
listinné 

8 400 20,34 10 36 372 - 

Golf Resort K.V. 
a.s.  
 

Akcie 
listinné 

7 950 93,53 10 86 863  

 

b) Zahraniční- stav k 31.12.2004 

nejsou 

c) Tuzemské - stav k 31.12.2003 

Emitent  druh CP počet akcií 
/ obligací 

procentní 
podíl 

nominální 
hodnota 

pořizovací 
cena 

Výno
s 

Aero Holding a.s. 
Praha v likvidaci 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

12 000 0,15 0,2 1 161 - 

Crystalex a.s. 
 

Akcie 
listinné 

1 0,00 1 1 - 

Desta CZ a.s. 
konkurs 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

6 000 0,81 0,1 2 000 - 

Desta Nova a.s. 
konkurs 
 

Akcie 
zaknihovan

é 

6 000 0,81 0,2 4 000 - 

Sklárny Kavalier a.s. 
 

Akcie 
listinné 

20 114 2,78 1 22 282 - 
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Tanex a.s.  
 

Akcie 
zaknihovan

é 

161 0,03 0,05 161 - 

SKLOEXPORT a.s. 
v likvidaci  
 

Akcie 
listinné 

8 400 20,34 10 36 372 - 

Golf Resort K.V. a.s.  
 

Akcie 
listinné 

7 950 93,53 10 86 863  

 

d) Zahraniční- stav k 31.12.2003 

nebyly 

4. Pohledávky (vč. půjčky vykázané v aktivech výkazu Rozvaha , B.III. 5) 

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti: 

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě 
splatnosti 

193 950 219 920

- z toho 180 dní po lhůtě splatnosti 184 617 219 920

b) Pohledávky se splatností delší než 5 let : 

Název k 31.12.2004 k 31.12.2003 

VITRAL AKTIENGESELLSCHAFT 0 209 288

c) Pohledávky v cizích měnách  

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše pohledávek v cizích měnách 212 940 157 862

- z toho v EUR 6 990 4 872

d) Pohledávky k podnikům v konsolidačním celku: 

Název  k 31.12.2004 k 31.12.2003 

SKLOEXPORT a.s. v likvidaci 17 993 17 993

GOLF RESORT KARLOVY VARY a.s. 27 019 26 312

e)  Pohledávky kryté dle zástavního práva: nejsou 

f) Pohledávky zajištěné jinak např. ručením:  

Pohledávka (vykázaná v aktivech Rozvahy, B.III. 5) za společností VITRAL 
AKTIENGESELLSCHAFT z titulu půjčky poskytnuté v r. 2002 a 2003  (jistina ve výši  3.743 tis. 
EUR a 88 mil. Kč, úroky ve výši  154 tis. EUR a 3 348 tis. Kč) je zajištěna směnkou. 

g) Pohledávky odepsané do nákladů z důvodů nedobytnosti: nevýznamné 

h) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou:  nejsou 
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5. Finanční majetek 

a) Tuzemské - stav k 31.12.2004 

nejsou 

b) Zahraniční- stav k 31.12.2004 

nejsou 

c) Tuzemské - stav k 31.12.2003 

Emitent  druh CP 
nominální 
hodnota 

v tis. EUR 

nomináln
í hodnota 
v tis. Kč 

pořizovací 
cena v tis. 

EUR 

pořizovací 
cena v tis. 

Kč 

Výnos 

v  tis. 
EUR 

Výnos 

v  tis. 
Kč 

Citibank 
a.s. 
 

Depozitní 
směnka držená 

do splatnosti 

986 31948 985 31 919 1 25 

d) Zahraniční- stav k 31.12.2003 

nebyly 

e) K 31.12. 2004 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním. 

f) Společnost nemá otevřený kontokorentní účet.  

 

 

6. Ostatní aktiva 

Náklady příštích období: nejsou  
Příjmy příštích období:  zahrnují úroky z termínovaných vkladů ve výši 15 tis. Kč splatných 
v lednu 2005 a nevyfakturované úroky z půjčky firmě VITRAL AKTIENGESELLSCHAFT ve výši 
1 067 tis. Kč.  Vše bylo zaúčtováno do výnosů období, do kterého časově a věcně přísluší. 
 
 

7. Vlastní kapitál 

a) Změny stavu vlastního kapitálu:  

 2004 2003 2002 

Vlastní kapitál k 1.1. 439 422 414 766 372 982

Změna základního kapitálu - - -

Změna emisního ážia - - -

Dary - - -

Dotace - - -

Výplata dividend - - -

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků nezahrnuté do VH 

- - -

Ostatní - - -

VH běžného období -3 353 24 656 41 784

Vlastní kapitál k 31.12. 436 069 439 422 414 766
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b) Rozdělení zisku  

 NÁVRH rozdělení zisku 
roku 2004 

Zisk roku 2003 

Výsledek hospodaření k rozdělení 0 24 656

Příděl do rezervního fondu 0 1 233

Příděl fondům tvořeným ze zisku 0 0

Výplata dividend (akcionáři, 
společníci, zaměstnanci) 

0 0

Výplata odměn a tantiém 0 0
Úhrada neuhrazené ztráty min. let 0 23 423
Zvýšení základního kapitálu 0 0
Nerozdělená část zisku 0 0

c) Způsob úhrady ztráty minulého účetního období, event. návrh způsobu úhrady ztráty běžného 
účetního období: Ztrátu minulých období uvažuje společnost hradit z budoucích zisků.  

d) Základní kapitál: 

Druh akcie Počet Jmenovitá hodnota Nesplacená část 
vkladu 

Lhůta splatnosti 
vkladu 

na majitele 1 198 323 0,8 0 -

e) Společnost nepořídila k 31.12 2004 resp. 2003, žádné vlastních akcie  

f) Ostatní kapitálové fondy : nejsou 

g) Ostatní fondy ze zisku: nejsou 

8. Závazky 

a) Závazky po lhůtě splatnosti: 

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti : 2 415 2 297

- z toho 180 dní po lhůtě splatnosti : 2 380 2 139

b) Závazky se splatností delší než 5 let: nejsou 

c) Závazky v cizích měnách  

 k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Souhrnná výše závazků v cizích měnách 0 0

- z toho v EUR 0 0

 

 

 

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.  
 Strana 16 (celkem 20) 

Příloha k účetní závěrce 



d) Závazky k podnikům v konsolidačním celku (z obchodních vztahů) 

Název  k 31.12.2004 k 31.12.2003 

Skloexport a.s. v likvidaci 5  5

e) Závazky kryté podle zástavního práva:  nejsou 

f) Emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky: nejsou 

g) Celková výše závazků nevykázaných v rozvaze 

h) Penzijní závazky: nejsou 

i) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a nezachycené v rozvaze:   nejsou 

j) Potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena účetní rezerva: nejsou 

9. Rezervy 

a) zákonné 

nejsou tvořeny 

b) Ostatní (účetní) 

nejsou tvořeny 

10. Bankovní úvěry 

nejsou 

11. Ostatní pasiva 

Výnosy příštích období: nejsou  

Výdaje příštích období: do správného období zaúčtované náklady na právní pomoc 
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12. Výnosy  

a) Struktura výnosů z běžné činnosti dle produkce: 

 2004 2003 

Tuzemsko celkem 45 358 23 358

- z toho provozní výnosy 14 0

- z toho úroky (z termínovaných vkladů a 
úročených pohledávek) 

12 675 14 496

- z toho kursové zisky 714  8 839

- z toho tržby z prodeje cenných papírů 31 948 0

- z toho výnosy z krátkodob. fin. majetku 6 23

- z toho ostatní 1 0

Zahraničí celkem - -

- z toho prodej zboží - -

- z toho prodej vlastních výrobků a služeb - -

- z toho ostatní výnosy - -

13. Popis významných mimořádných výnosů a nákladů: 

Ve společnosti nevznikly ve sledovaném účetním období žádné mimořádné náklady a výnosy. 

14. Popis ostatních významných položek 

Výkaz zisku a ztráty: 

a) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů – 31 948 tis. Kč  - tržba z prodeje depozitní směnky, 
pořízené v r. 2003, splatná 5.1.2004 

b) Prodané cenné papíry a podíly – 31 948 tis. Kč – vyúčtování úbytku depozitní směnky  

c) Ostatní finanční výnosy – 714 tis. Kč kursové rozdíly – meziroční pokles kurzových rozdílů cca o 
8 125 tis. Kč  je dán výrazným poklesem kurzu EUR vůči Kč. 

d) Ostatní finanční náklady – 12 050 tis. Kč kursové rozdíly – meziroční nárůst kurzových rozdílů o 
cca  9 186 tis. Kč  je dán výrazným poklesem kurzu EUR vůči Kč. 

e) Výnosové úroky – úroky ve výši 12 675 tis. Kč – z toho 12.339 tis. Kč úroků z poskytnutých 
půjček, meziroční pokles o 1 821 tis. Kč je dán  meziročním poklesem kurzu EUR vůči Kč . 

Rozvaha: 

a) Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů – meziroční změna vykazované položky je dána 
zejména  posunutím splatnosti části pohledávky za společností J.F. WORLD BROKERS s.r.o. na 
základě podpisu  splátkového kalendáře. 

b) Meziroční pokles na řádku Jiné pohledávky je dán zejména přijatou splátkou úroků z půjčky od 
společnosti PUPP TENIS RESOST s.r.o. ve výši 10 mil. Kč. 
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c) Účty v bankách – meziroční nárůst souvisí s prodejem depozitní směnky a uložení finančních 
prostředků na termínované vklady.   

d) Krátkodobé cenné papíry a podíly – meziroční pokles je dán prodejem depozitní směnky v r. 
2004.  

 

15. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na vývoj a výzkum společností: 

Společnost nevynakládá náklady na výzkum a vývoj. 

16. Přeměny společnosti 

K žádné přeměně nedošlo. 

17. Daň z příjmů 

a) Společnost v r. 2003  i 2004 nevykázala žádnou daň z příjmu právnických osob, neboť uplatnila 
možnost odečíst od základu daně daňovou ztrátu z minulých zdaňovacích období.  

b) Daňová ztráta z r. 2001, která nebyla v účetní závěrce roku 2004 uplatněna, bude převedena do 
dalšího roku a k 31.12.2004 činí 2 391 tis. Kč 

c) V roce 2004, resp. 2003 nebyly společnosti předepsány žádné doměrky daně z příjmů. 

d) Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních úřadů: nejsou 

 

e) Odložená daň z příjmů: 

   2004 

Položky odložené daně Základ Daňová 
sazba 

Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku 

 

26% 

  

OP k pohledávkám  26%   

OP k zásobám  26%   

OP k dlouhodobému majetku  26%   

Rezervy  26%   

Daňová ztráta z minulých let        2 391 26% 621  

CELKEM   621  
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Vzhledem k očekávaným příjmům v následujících obdobích a vzhledem k neuplatněné daňové 
ztrátě z r. 2001 společnost účtuje o odložené daňové pohledávce ve výši jejího reálného 
uplatnění, tj. 620 tis. Kč.   

18. Informace k přehledu o peněžních tocích 

a) Položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních  ekvivalentů:  

Ve výkazu cash flow jsou do peněžních prostředků a ekvivalentů k 31.12.2003 i k 31.12.2004  
zahrnuty peněžní prostředky v pokladně a peněžní prostředky na bankovních účtech, 
k 31.12.2003 je součástí peněžních prostředků a ekvivalentů i krátkodobá směnka držená do 
splatnosti.   

 

b) Popis kompenzace toků z provozních, investičních nebo finančních činností: 

V roce 2004 ani 2003 nedošlo ke kompenzaci toků z provozních, investičních ani finančních 
činností. 

c) Informace o peněžních tocích souvisejících s vyplacenými kapitalizovanými úroky, pokud nejsou 
zahrnuty do investiční činnosti jako samostatná položka:  

Bezpředmětné. 

 

19. Popis a vysvětlení všech významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky: 

Vzhledem k novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platí pro společnost BOHEMIA 
CRYSTAL GROUP a.s. povinnost od 1.1. 2005 účtovat v souladu s Mezinárodními účetními 
standardy.  
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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:
Minulé období

označ. AKTIVA                                brutto korekce netto netto
Aktiva celkem 001 696 370 -257 072 439 298 443 127

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek 003 392 206 -72 478 319 728 318 450
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 28 507 -28 507 0 0
B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0
B.I.3. Software 007 7 -7 0
B.I.4. Ocenitelná práva 008 28 500 -28 500 0
B.I.5. Goodwill 009 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 807 -804 3 17
B.II.1. Pozemky 014 0
B.II.2. Stavby 015 0
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 807 -804 3 17
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 362 892 -43 167 319 725 318 433
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 86 863 86 863 86 863
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 36 372 -36 372 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 29 605 -6 795 22 810 22 282
B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv 027 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 210 052 210 052 209 288
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0
C. Oběžná aktiva 031 303 082 -184 594 118 488 123 670
C.I. Zásoby 032 0 0 0 0
C.I.1. Materiál 033 0
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0
C.I.3. Výrobky 035 0
C.I.4. Zvířata 036 0
C.I.5. Zboží 037 0
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 3 081 0 3 081 4 500
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 461 2 461
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0
C.II.7. Jiné pohledávky 046
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 620 620 4 500
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 241 765 -184 594 57 171 69 220
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 4 716 -2 700 2 016 4 610
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 27 019 27 019 26 312
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 17 993 -17 993 0
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 68 68 79
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 22 22 22
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 0
C.III.9. Jiné pohledávky 057 191 947 -163 901 28 046 38 197
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 58 236 0 58 236 49 950
C.IV.1. Peníze 059 3 3 2
C.IV.2. Účty v bankách 060 58 233 58 233 18 006
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 31 942
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0
D.I. Časové rozlišení 063 1 082 0 1 082 1 007
D.I.1. Náklady příštích období 064 0
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0
D.I.3. Příjmy příštích období 066 1 082 1 082 1 007

Kontrolní číslo 999 2 784 398 -1 028 288 1 756 110 1 771 501

číslo 
řádku

Běžné účetní období
44520000

31.12.2004
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.



Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. PASIVA              
číslo 
řádku Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období

Pasiva celkem 067 439 298 443 127
A. Vlastní kapitál 068 436 069 439 422
A.I. Základní kapitál 069 958 658 958 658
A.I.1. Základní kapitál 070 958 658 958 658
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
A.I.3. Změny základního kapitálu 072
A.II. Kapitálové fondy 073 0 0
A.II.1. Emisní ažio 074
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 3 322 2 089
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 3 322 2 089
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 -522 558 -545 981
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -522 558 -545 981
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 -3 353 24 656
B. Cizí zdroje 085 3 128 3 675
B.I. Rezervy 086 0 0
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088
B.I.3. Rezerva na daň z príjmů 089
B.I.4. Ostatní rezervy 090
B.II. Dlouhodobé závazky 091 0 0
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
B.II.6. Vydané dluhopisy 097
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
B.II.8. Dohadné účty pasivní 099
B.II.9. Jiné závazky 100
B.II.10. Odložený daňový závazek 101
B.III. Krátkodobé závazky 102 3 128 3 675
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 1 480 1 344
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 1 092 1 092
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 14 14
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 10 10
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 4 4
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 528 1 211
B.III.9. Vydané dluhopisy 111
B.III.10. Dohadné účty pasivní 112
B.III.11. Jiné závazky 113
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117
C.I. Časové rozlišení 118 101 30
C.I.1. Výdaje příštích období 119 101 30
C.I.2. Výnosy příštích období 120

Kontrolní číslo 999 1 760 444 1 747 822

31.12.2004
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
44520000



Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
+ Obchodní marže 03 0 0
II. Výkony 04 0 0
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06
II.3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba 08 989 624
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 2 1
B.2. Služby 10 987 623
+ Přidaná hodnota 11 -989 -624
C. Osobní náklady 12 334 324
C.1. Mzdové náklady 13 249 240
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 85 84
C.4. Sociální náklady 16
D. Daně a poplatky 17 1
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 9 18
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 14 0
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 14
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 5 0
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 5
F.2. Prodaný materiál 24

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 -663

IV. Ostatní provozní výnosy 26
H. Ostatní provozní náklady 27 22 35
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření 30 -1 346 -338
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 31 948
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 31 948
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 6 23

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 6 23
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -528
X. Výnosové úroky 42 12 675 14 496
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní finanční výnosy 44 714 8 839
O. Ostatní finanční náklady 45 12 050 2 864
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření 48 1 873 20 494
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 880 -4 500
Q.1. splatná 50
Q.2. odložená 51 3 880 -4 500
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -3 353 24 656
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0
S.1. splatná 56
S.2. odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -3 353 24 656
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 527 20 156

Kontrolní číslo 99 92 654 107 531

31.12.2004
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
44520000

označ. Text                       číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období



Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. Text                                  sledovaném minulém

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 49 950 38 663
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 527 20 156
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -4 171 -18 348

A.1.1
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 9 18

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv -528
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -9
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a 
vyúčtované výnosové úroky (-) -12 675 -14 496

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 9 032 -3 870

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami -3 644 1 808

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 707 1 728

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 31 244

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 676 1 484

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)

A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami -2 937 3 536

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
A.4. Přijaté úroky (+) 11 223 13 066

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) 99

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří 
mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 8 286 16 701

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -5 414
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 -5 414

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých 
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé 
provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 0 0

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně 
složených záloh na toto zvýšení (+)

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se 
společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 
komanditních společností (-)

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 8 286 11 287
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 58 236 49 950

Kontrolní číslo 122 999 111 198

31.12.2004
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
44520000

Skutečnost v účetním období



Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. Text                                  sledovaném minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
1. počáteční zůstatek 958 658 958 658
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek 958 658 958 658

B. Základní kapitál nezapsaný
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252
1. počáteční zůstatek A. +/- B.     
2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů
3. změna stavu účtu 252
4. konečný zůstatek účtu 252     
5. konečný zůstatek A. +/- B.    

D. Emisní ážio
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

E. Rezervní fondy
1. počáteční zůstatek 2 089 0
2. zvýšení 1 233 2 089
3. snížení
4. konečný zůstatek 3 322 2 089

F. Ostatní fondy ze zisku
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

G. Kapitálové fondy
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

I. Zisk účetních období
1. počáteční zůstatek 24 656 41 784
2. zvýšení -3 353 24 656
3. snížení 24 656 41 784
4. konečný zůstatek -3 353 24 656

J. Ztráta účetních období
1. počáteční zůstatek -545 981 -585 676
2. zvýšení
3. snížení 23 423 39 695
4. konečný zůstatek -522 558 -545 981

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění -3 353 24 656

Skutečnost v účetním období

31.12.2004
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
44520000



Typ kontroly Výsledek kontroly
Aktiva = Pasiva v netto v běžném období Test vyhověl formální kontrole
Aktiva = Pasiva v netto v minulém období Test vyhověl formální kontrole
IČ Test vyhověl formální kontrole
Obchodní firma Test vyhověl formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky Test vyhověl formální kontrole
Datum přehledu o peněžních tocích Test vyhověl formální kontrole
Údaje o auditu Test vyhověl formální kontrole

Kontrolní list 
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