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1.  Základní údaje 
 
 
 
 
 
 
Obchodní jméno :    BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
Sídlo společnosti :    Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 
Právní forma :     Akciová společnost 
IČ :      44 52 00 00 
DIČ :       CZ 44 52 00 00 
Den zápisu :     20. 01. 1992 
Bankovní spojení :    KB č. účtu 274703860267/ 0100 
 
 
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 
      zastavárenská činnost 
      pronájem a půjčování věcí 
      zprostředkování obchodu 
 
 
 
 
Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4284.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Současný stav, vývoj podnikatelské činnosti emitenta a faktory 

ovlivňující  hodnocené období 
 
 
 
Zásadním úkolem společnosti v hodnoceném období bylo pokračovat v plnění úkolů 
uvedených v  Opatření ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti k dosažení budoucích 
výnosů. Tento materiál byl schválen řádnou valnou hromadou akcionářů společnosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., která se konala dne  24. 6. 2003 a kde byly 
představenstvu společnosti uloženy konkrétní úkoly do konání další valné hromady. Ty se tak  
promítly  do hodnoceného období prvního pololetí 2004.  
 
 
Akcionáři uložili představenstvu společnosti nadále pokračovat v ověřené spolupráci se 
společnostmi působícími v oblasti výroby a prodeje výrobků ze skla a porcelánu. Hlavním 
důvodem je skutečnost, že se jedná o zajímavou komoditu s dlouholetou tradicí  a to i přesto, 
že hodnocené období bylo nadále negativně ovlivněno kurzem CZK vůči EUR a zejména 
USD. Podstatná a zcela jistě nezanedbatelná je také skutečnost, že spoluprací s těmito 
renomovanými a ekonomicky stabilizovanými společnostmi je snížená i míra podnikatelského 
rizika. Úroveň a kvalita spolupráce s těmito společnostmi, byla projednána a schválena 
akcionáři na poslední valné hromadě společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.,  
konané dne 21. června 2004. Akcionáři zde rozhodli o tom, že v tomto trendu obchodní 
spolupráce bude pokračováno i nadále.  
V průběhu hodnoceného období se dne 10. února 2004 uskutečnila mimořádná valná hromada 
společnosti, kde hlavním bodem programu byla volba členů orgánů společnosti. Zde akcionáři 
společnosti vyjádřili spokojenost s prací členů představenstva a dozorčí rady společnosti a 
opětovně je zvolili do statutárních orgánů společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.   
 
 
V hodnoceném období byla kromě výše uvedených činností vyvíjena realitní činnost. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový předmět činnosti společnosti a na trhu s realitami se 
pohybuje hodně ekonomicky silných subjektů, nepodařilo se dosud docílit významnějšího 
ekonomického výsledku. Postupně je však zpracovávána nezbytná databáze, která je  potřebná 
pro tento okruh podnikání. Nově byl na poslední řádné valné hromadě představenstvu uložen 
úkol k provádění marketingové činnosti. Pro krátkou dobu od jeho zadání není možno tento 
úkol hodnotit. 
 
 
Je nutno konstatovat, že i nadále setrvává stav, kdy vlastní kapitál společnosti se  nachází pod 
polovinou základního kapitálu. Z tohoto důvodu zpracovalo představenstvo Opatření ke 
zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti, které akcionáři na řádné valné hromadě 
schválili. Jak je patrno z přiložených podkladů dochází v posledních třech letech 
k postupnému nárůstu výše vlastního kapitálu a tím k plnění základního úkolu, kterým je  
 
 



 
vyvedení společnosti z této situace. Společnost je schopna plnit své splatné závazky. 
K tomuto je třeba uvést, že společnost naposledy zaznamenala negativní hospodářský 
výsledek v roce 2001. V hodnoceném období bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 
149 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že aktivní opatření prováděná představenstvem společnosti 
stabilně přinášejí zlepšené hospodářské výsledky a tím dochází k její ekonomické stabilizaci . 
 
V dlouhodobé investiční strategii společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je nadále 
jejím hlavním zájmem investice do některé z předních českých sklářských firem a k rozšíření 
majetkového portfolia společnosti v tomto průmyslovém odvětví. To je však, jako mnoho 
jiných oborů, v současné době zasaženo stávající celosvětovou hospodářskou situací. V 
dlouhodobějším časovém horizontu se však zcela jistě může jednat o zajímavou a 
perspektivní investici. Jedná se o zásadní úkol, který byl představenstvu uložen akcionáři 
společnosti a který byl plněn v průběhu hodnoceného období.  
 
Společnost je osvobozena, dle § 22 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb. od povinnosti konsolidovat, 
neboť nesplňuje kriteria stanovená tímto ustanovením.  
 
 
 
 
 
3. Srovnání hodnoceného období s prvním pololetím roku 2002 a 2003         

( v tis. Kč ) a předpokládaný vývoj hospodářského výsledku  
 
 
 
 

  2002                2003                2004  
 
 
Aktiva celkem    388.385  424.289  444.461 
Pohledávky celkem ( netto )  317.437    69.418    36.056 
- z toho dlouhodobé pohledávky   35.500             0      2.756 
Vlastní kapitál    386.230  421.275   439.571  
Základní kapitál   958.658  958.658   958.658 
Závazky celkem       2.077      2. 851       4.812 
Emise dluhopisů    0   0   0 
Hospodářský výsledek     20.571      6.509          149  
 
 
 
 
Oprava údajů tabulky v roce 2003 : 
Z důvodu změny metodiky vykazování pohledávky celkem a dlouhodobé pohledávky, byly 
tyto sníženy o dlouhodobou půjčku, která je nyní vykazována jako dlouhodobý finanční 
majetek. 
 
 



 
 
V důsledku změny metodiky vykazování byly provedeny opravy v tabulkové části informační 
povinnosti za 1. pololetí 2003, se kterými se provádí srovnávání hodnoceného období. Jedná 
se o tyto údaje : 

• půjčka ve výši 205.553 tis. Kč vykázaná v minulém období na řádce rozvahy 
dlouhodobé pohledávky – jiné pohledávky, je nově vykazovaná na řádce rozvahy 
dlouhodobý finanční majetek – jiný dlouhodobý majetek.  

• půjčka poskytnutá společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. ve výši 25.502 tis. 
Kč byla v minulém období vykázána na řádku rozvahy krátkodobé pohledávky – jiné 
pohledávky, je nově vykázána na řádku rozvahy krátkodobé pohledávky – pohledávky 
za ovládanými a řízenými osobami. 

• poskytnuté zálohy ve výši 22. tis. Kč vykázané v minulém období na řádku rozvahy 
krátkodobé pohledávky – pohledávky z obchodních vztahů byly nově vykázány na 
samostatném řádku rozvahy krátkodobé pohledávky – ostatní poskytnuté zálohy. 

 
 
Porovnáním hodnoceného období s prvním pololetím 2003 je možno uvést, že bylo opět 
dosaženo pozitivního hospodářského výsledku i když ne takového jako v posledních dvou  
srovnávacích období. Přesto je možno konstatovat, že i nadále pokračuje pozitivní 
ekonomický vývoj společnosti, který byl schválen akcionáři společnosti v přijatém Opatření 
pro zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti jako dominantní úkol pro představenstvo. 
Zároveň jsou však  vytvořeny podmínky k tomu, že v druhém pololetí 2004 bude dosaženo 
vyššího inkasa společnosti. Společnost tak v roce  2004 předpokládá  hospodářský výsledek 
na úrovni  4. 000 tis. Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................         ..........................................................        

člen představenstva             předseda představenstva 
            Ing. Pavel Štěrbák      Ing. Vladimír Maier 
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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 001 701 580 -257 119 444 461 424 289

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek 003 447 030 -72 525 374 505 314 724
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 013 862 -851 11 26
B.II.1. Pozemky 014 0
B.II.2. Stavby 015 0
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 862 -851 11 26
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 023 417 661 -43 167 374 494 314 698
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 26 664 26 664
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 238 157 238 157 205 553
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0
C. Oběžná aktiva 031 248 812 -184 594 64 218 109 565
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 2 756 0 2 756 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0
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
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0
C.II.7. Jiné pohledávky 046 0
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 2 756 2 756
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 217 894 -184 594 33 300 69 418
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 7 261 -2 700 4 561 5 449
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 25 502
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 93 93 268
C.III.7. Krátkodobéí poskytnuté zálohy 055 22 22 22
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 0
C.III.9. Jiné pohledávky 057 192 525 -163 901 28 624 38 177
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 28 162 0 28 162 40 147
C.IV.1. Peníze 059 0 2
C.IV.2. Účty v bankách 060 28 162 28 162 40 145
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0
D.I. Časové rozlišení 063 5 738 0 5 738 0
D.I.1. Náklady příštích období 064 0
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0
D.I.3. Příjmy příštích období 066 5 738 5 738

Kontrolní číslo 999 2 800 582 -1 028 476 1 772 106 1 697 156

číslo 
řádku

Běžné účetní období
44520000

30.6.2004
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 067 444 461 424 289
A. Vlastní kapitál 068 439 571 421 275
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 (+/-) 084 149 6 509
B. Cizí zdroje 085 4 812 2 851
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 4 812 2 851
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 1 575 1 090
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 9 10
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 4 4
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 2 118
B.III.9. Vydané dluhopisy 111
B.III.10. Dohadné účty pasivní 112
B.III.11. Jiné závazky 113 641
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 78 163
C.I.1. Výdaje příštích období 119 78 163
C.I.2. Výnosy příštích období 120

Kontrolní číslo 999 1 777 617 1 690 484

30.6.2004
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 08 528 340
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 1 1
B.2. Služby 10 527 339
+ Přidaná hodnota 11 -528 -340
C. Osobní náklady 12 172 162
C.1. Mzdové náklady 13 129 120
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 43 42
C.4. Sociální náklady 16
D. Daně a poplatky 17
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 6 9
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 0
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 0 0
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23
F.2. Prodaný materiál 24

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

IV. Ostatní provozní výnosy 26
H. Ostatní provozní náklady 27 1
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření 30 -706 -512
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0

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
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 6
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 5 926 7 228
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní finanční výnosy 44 487 1 857
O. Ostatní finanční náklady 45 4 348 2 064
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření 48 2 599 7 021
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 1 744 0
Q.1. splatná 50
Q.2. odložená 51 1 744
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 149 6 509
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 (+/-) 60 149 6 509
*** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 1 893 6 509

Kontrolní číslo 99 18 689 37 859

30.6.2004
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
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0 0

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

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

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

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 0 0

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 0

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

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

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 0 0

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
A.4. Přijaté úroky (+)

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

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 0 0

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

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 0 0
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 0 0

Kontrolní číslo 0 0

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     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

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. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

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     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

J. Ztráta účetních období
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Skutečnost v účetním období

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 Datum přehledu o peněžních tocích není vyplněno
Údaje o auditu Test vyhověl formální kontrole

Kontrolní list 
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