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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 zapsána v obchodním      
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B., vložka 4284  

IČ : 44520000 

Den zápisu : 20. ledna 1992

Základní kapitál : 958.658.400,- Kč

Vlastní kapitál : 438.360.000,- 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
zastavárenská činnost
pronájem a půjčování věcí
zprostředkování obchodu

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Internetová adresa : www.bcgroup.cz
E-mailová adresa : bcg@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 
průzkum trhu
reklamní činnost
golfový servis ( montáž a opravy ) 
úprava porostů a kácení zeleně 
zakládání povrchové úpravy 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.

 

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.  Toto  Opatření  bylo  schváleno  řádnou  valnou  hromadou  akcionářů  společnosti
BOHEMIA  CRYSTAL  GROUP,  a.s.,  která  se  konala  dne   21.  6.  2005  a  kde  byly
představenstvu společnosti uloženy konkrétní úkoly do konání další valné hromady a které se
tak přímo týkají hodnoceného období.

Akcionáři zde uložili představenstvu společnosti nadále pokračovat v ověřené spolupráci se
společnostmi působícími v oblasti výroby a prodeje výrobků ze skla a porcelánu. Jedná se o
dlouhodobou spolupráci se společnostmi BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral
Aktiengesellschaft.  Hlavním důvodem pro tuto obchodní spolupráci je skutečnost, že se zde



jedná o tradiční a stále zajímavé obchodní  komodity s dlouholetou tradicí.  Podstatná a zcela
jistě nezanedbatelná je také skutečnost, že spoluprací s těmito renomovanými a ekonomicky
stabilizovanými  společnostmi  se  také  významně  snižuje  míra  podnikatelského  rizika.
Spolupráce s těmito společnostmi a plnění úkolů uložených představenstvu společnosti v této
oblasti,  bylo  projednáno  a  opětovně  schváleno  akcionáři  na  poslední  valné  hromadě
společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.,  konané dne 20. června 2006. Akcionáři zde
také rozhodli o tom, že v tomto trendu obchodní spolupráce bude pokračováno i v roce 2006. 

Je nutno konstatovat, že i nadále setrvává stav, kdy vlastní kapitál společnosti se  nachází pod
polovinou základního kapitálu. Společnost je schopna plnit své splatné závazky.  Z tohoto
důvodu zpracovalo představenstvo Opatření ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti,
které  akcionáři  na  výše uvedené řádné valné  hromadě  schválili  a  jehož hlavním cílem je
vyvedení  společnosti  z této  situace   postupným zvyšováním vlastního  kapitálu.  Je  možno
konstatovat, že se tento úkol daří plnit i když pouze postupně, což je patrné z přiložených
výkazů.

Představenstvu společnosti  bylo  uloženo valnou hromadou akcionářů  pokračovat  v dalším
ekonomickém  zhodnocení  společnosti  GOLF  RESORT Karlovy  Vary  a.s.  V hodnoceném
období došlo k navýšení základního kapitálu v této společnosti  o 27.600 tis.  Kč.  Základní
kapitál  této  společnosti  činí  112.600.000,-  Kč.  K dnešnímu  dni  je  podíl  společnosti
BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.  v této  společnosti   99,11  %.  Tímto  došlo  k dalšímu
výraznému zhodnocení této společnosti jako investice a to ve velice zajímavém a atraktivním
prostředí Karlových Varů.

Dlouhodobá investiční strategii společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. se nemění a
nadále  jejím hlavním zájmem zůstává investice  do některé  z předních českých sklářských
firem a  tím rozšíření majetkového portfolia společnosti v tomto průmyslovém odvětví.  Jedná
se o zásadní  úkol,  který byl  představenstvu uložen akcionáři  společnosti  a  na  kterém se
pracovalo i v průběhu hodnoceného období. 

Na základě  usnesení Městského soudu v Praze č.j. 99 K 48/2005-23, kterým byl prohlášen
konkurs na úpadce Skloexport Group a.s. v likvidaci IČ : 60196653, podalo představenstvo
společnosti přihlášku pohledávky do tohoto konkursního řízení ve výši 163.201.214,49 Kč.
Do konce hodnoceného období nebyl tento konkurs ukončen. 

Dne 20.6.2006 proběhla řádná valná hromada akcionářů společnosti BOHEMIA CRYSTAL
GROUP a.s. která schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 2005 a schválila hospodářský
výsledek  za  rok  2005.  Byl  vytvořen  zisk  ve  výši  1.301.328,19  Kč.  Zisk  po  zdanění  je
941.328,19  Kč  a  odvod  do  rezervního  fondu  je  ve  výši  47.066,00  Kč.  Zbývající  částka
894.262,- Kč  bude zaúčtována na účet neuhrazené ztráta minulých účetních období. Valná
hromada  schválila,  že  dividenda  nebude  vyplácena.  Valná  hromada  dále  schválila  návrh
představenstva k ozdravění hospodářské situace společnosti. Vzhledem k tomu že dosavadní
předseda  představenstva  společnosti  Ing.  Vladimír  Maier  podal  rezignaci  na  svou funkci,
projednala návrh představenstva na nového člena představenstva. Následně  valná hromada
zvolila  pana  Ladislava  Kiše,  bytem Praha  6,  Heleny  Malířové  6  za  člena  představenstva
společnosti. 

Účetní závěrka hodnoceného období byla zpracována v souladu s mezinárodními standardy
pro finanční výkaznictví IFRS. 



Auditor neprováděl audit pololetní zprávy, provedl však rámcovou prověrku číselných údajů
uvedených  v této zprávě.

3. Srovnání  hodnoceného  období  s odpovídajícím  obdobím  předchozího
roku  (  v tis.  Kč  )  a  předpokládaný  vývoj  podnikatelské  činnosti  a
hospodářského výsledku 

      Vybrané údaje z individuální účetní závěrky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
      (údaje roku 2005 a 2006 vyplývají z účetnictví vedeného podle IFRS, ne podle české legislativy)

Stav ( v tis. Kč )         k 31.12.2005        k 30.6.2006 

Aktiva celkem 442. 153 441. 984
Pohledávky celkem ( netto ) 258. 101 291. 443
- z toho dlouhodobé pohledávky 196. 822 231. 232
Vlastní kapitál 436. 481 438. 360
Základní kapitál 958. 658 958. 658
Závazky celkem         5. 672     3. 624
Emise dluhopisů 0 0
Hospodářský výsledek za účetní období         941                 1. 879
Hospodářský výsledek před zdaněním                          1. 301                 1. 897

Porovnáním  hodnoceného  období  se  srovnávacím  obdobím,  kterým  je  u  rozvahy  den
31. 12. 2005 je možno uvést, že bylo oproti předcházejícímu období dosaženo pozitivního
výsledku a to zejména v dalším zvýšení vlastního kapitálu společnosti. V tomto případě  se
jedná o 1.879 tis. Kč.  Na základě této skutečnosti je možno konstatovat, že i nadále pokračuje
ekonomická stabilizace společnosti a také se daří plnit úkoly, které byly uloženy akcionáři
představenstvu  společnosti.  Lze  rovněž   konstatovat,  že  v hodnoceném  období  tak  byly
vytvořeny podmínky k tomu, že v tomto trendu bude pokračováno i ve druhém pololetí roku
2006 a  je  vytvořen předpoklad k dosažení  kladného hospodářského výsledku společnosti.
Představenstvo společnosti si v předcházející pololetní zprávě stanovilo na konci roku 2005
hospodářský  výsledek  zhruba  na  úrovni   3.  500  tis.  Kč.  Podařilo  se  dosáhnou
konsolidovaného HV ve výši  4.471 tis.  Kč.  Představenstvo společnosti  se domnívá, že ke
konci roku 2006 tak může být dosaženo HV výsledku zhruba na úrovni 2. 500 tis. Kč. 

............................................................        ..........................................................
člen představenstva         člen  představenstva

            Ing. Pavel Štěrbák  Ladislav  Kiš



  



BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Ctiradova 508/1
140 16 Praha 4
IČ: 44 52 00 00

Rozvaha  k 30. červnu  2006
v tis. Kč

řádek AKTIVA k 30.6.2006 k 31.12.2005
AKTIVA celkem

A Dlouhodobá aktiva celkem
A1 Pozemky, budovy a zařízení
A2 Dlouhodobé investice
A3 Dlouhodobé pohledávky
B Oběžná aktiva celkem 
B1 Zásoby
B2 Pohledávky z obchodních vztahů 38
B3 Ostatní krátkodobé pohledávky
B4 Ostatní krátkodobá aktiva
B5 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

PASIVA k 30.6.2006 k 31.12.2005
VLASTNÍ  KAPITÁL A DLUHY

C Vlastní kapitál 
C1 Základní kapitál
C2 Ostatní rezervní fondy
C3 Nerozdělené zisky
D Dlouhodobé závazky 0 0
D1 Dlouhodobé úvěry a půjčky
D2 Dlouhodobé rezervy
D3 Odložený daňový závazek
D4 Ostatní dlouhodobé závazky
E Krátkodobé závazky
E1 Obchodní a jiné závazky
E2 Krátkodobé úvěry a půjčky
E3 Krátkodobá část dlouhodobých závazků
E4 Krátkodobé rezervy

Sestaveno dne: 7.8.2006
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

441 984 442 153
372 477 310 467

141 245 113 645
231 232 196 822
69 507 131 686

4 389
60 173 56 890

9 296 70 407

441 984 442 153
438 360 436 481
958 658 958 658

3 369 3 322
-523 667 -525 499

3 624 5 672
3 624 5 672



BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Ctiradova 508/1
140 16 Praha 4
IČ: 44 52 00 00

Výkaz zisku a ztráty  k 30. červnu 2006
v tis. Kč

řádek k 30.6.2006 k 30.6.2005
A1 Tržby
A2 Změna stavu zásob
A3 Aktivace
A4 Spotřebované suroviny a materiál
A5 Mzdové náklady 162 162
A6 Odpisy 2
A7 Ostatní provozní náklady -472 568

A Výsledek hospodaření z provozní činnosti 310 -732

B1 Výnosové úroky
B2 Nákladové úroky
B3 Ostatní finanční náklady

B Finanční zisk/ztráta

C Zisk před zdaněním
D Daň ze zisku 645

E Zisk po zdanění 

Zisk na akcii  v Kč 1,57 1,54
Zředěný zisk na akcii v Kč 1,57 1,54

Sestaveno dne: 7.8.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

5 393 5 807

3 824 2 588

1 569 3 219

1 879 2 487

1 879 1 842



BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Ctiradova 508/1
140 16 Praha 4
IČ: 44 52 00 00

VÝKAZ O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
v tis. Kč

základní kapitál rezervní fond kumulovaný zisk Celkem

Stav k 31.12.2004

Čistý výsledek hospodaření k 30.6.2005

Navýšení základního kapitálu 0

Dividendy 0

Transfery v rámci vlastního kapitálu 0

Zaokrouhlení -1 -1

Stav k 30.6.2005

Stav k 31.12.2005

Čistý výsledek hospodaření k 30.6.2005

Navýšení základního kapitálu 0

Dividendy 0

Transfery v rámci vlastního kapitálu 47 -47 0

Zaokrouhlení 0

Stav k 30.6.2006

Sestaveno dne: 7.8.2006
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

958 658 3 322 -526 439 435 541

1 842 1 842

958 658 3 322 -524 598 437 382

958 658 3 322 -525 499 436 481

1 879 1 879

958 658 3 369 -523 667 438 360





BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Ctiradova 508/1
140 16 Praha 4
IČ: 44 52 00 00

Přehled o peněžních tocích  k 30. červnu 2006
v tis. Kč

 1.1. - 30.6.2006 1.1. -  30.6.2005
Peněžní toky z provozních činností
Čistý zisk před zdaněním
úpravy o:
     odpisy 2
     kurzové rozdíly
     úrokové výnosy
     úrokové náklady
     zisk z prodeje dlouhodobého majetku
     ostatní nepeněžní příjmy/výdaje, netto -661

změna stavu pohledávek 886
změna stavu závazků 202
změna stavu zásob
změna stavu ostatních aktiv
placené úroky
placené daně ze zisku

I. Čisté peněžní prostředky z provozních činností 193

Peněžní toky z investičních činností 
výdaje na nákup pozemků, budov a zařízení
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
výdaj na pořízení finančních investic
přijaté úroky
přijaté dividendy

II. Čisté peněžní toky z investičních činností 

Peněžní prostředky z financování
příjaté dlouhodobé půjčky
placené dividendy

III. Čisté peněžní prostředky z financování 0 0

Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů
Peněžní prostředky a pen.ekvivalenty na počátku období
Peněžní prostředky a pen.ekvivalenty na konci období

Sestaveno dne: 7.8.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

1 879 2 487

2 089 1 996
-5 393 -5 807

23 079

-59 956
1 290

-38 100

-29 850
6 839 8 025

-23 011 8 025

-61 111 8 218
70 407 58 236

9 296 66 454



BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Vybrané vysvětlující poznámky k finančním
výkazům k datu 30.6.2006

(hodnotové údaje v tis. Kč)

…………………………………………………………………………………………………………….
SESTAVENO DNE: 7.8.2006 PODPISOVÝ ZÁZNAM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU



Základní informace o společnosti

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

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

3. Identifikační číslo 445 20 000

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  pro  mezitímní
závěrku

30.6.2006

7. Účetní období 1.1.2006 – 30.6.2006

8. Datum vzniku 20.1.1992

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

Název
Výše vkladu
v procentech
k 30.6.2006

Výše vkladu
v procentech k

31.12.2005

DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 39,11

PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 17,84 17,84

Celkem 56,95 56,95

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Vybrané vysvětlující poznámky k finančním výkazům k 30.6.2006

2



10. Jména a příjmení členů statutárních orgánů

Složení k 30.6.2006 Složení k 31.12.2005

a) ing. Pavel Štěrbák – člen představenstva a) ing. Vladimír Maier – člen představenstva

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

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

11. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:   

Složení k 30.6.2006 Složení k 31.12.2005

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

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Vybrané vysvětlující poznámky k finančním výkazům k 30.6.2006

3



Vybrané vysvětlující poznámky

1. Účetní standardy

Účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s mezinárodními standardy pro
finanční  výkaznictví  (International  Financial  Reporting  Standards –  IFRS)  ve  znění
přijatém EU.  
Účetní  závěrka  byla  zpracována  podle  zásady  účtování  v historických  pořizovacích
cenách. 

Účetnictví společnosti je vedeno v Kč a údaje v účetních výkazech jsou uvedeny v tis.Kč.

Společnost je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných
papírů  a uplatnila v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v r. 2005  poprvé
IFRS.

Srovnatelné údaje jsou zveřejňovány v souladu s mezinárodními standardy pro finanční
výkaznictví ve znění přijatém EU.

Společnost stále používá stejné účetní politiky a metody výpočtů jako v poslední účetní
závěrce.

Společnost za období od 1.1.2006 do 30.6.2006 sestavila zkrácenou mezitímní účetní
závěrku.

2. Sezónní a cyklické jevy

Nejsou.

3. Neobvyklé položky ovlivňující aktiva, dluhy, vlastní kapitál, čistý zisk nebo cash
flow

Nejsou.

4. Změny v odhadech částek s významným dopadem na účetní závěrku

Nejsou

5. Emise, zpětné odkupy a splacení dluhových a majetkových cenných papírů

V 1. pololetí roku 2006 společnost uhradila zápočtem upsané akcie společnosti GOLF
RESORT Karlovy Vary a.s. v celkové výši 27.600 tis. Kč a doplatila 2.250 tis. Kč za akcie
GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. pořízené v roce 2005.
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6. Vyplacené dividendy, odděleně za kmenové a ostatní akcie

Nejsou.

7. Výnosy segmentů  a výsledky segmentů  za oborové nebo územní segmenty dle
toho, co je prvotním východiskem segmentového vykazování společnosti

Management  společnosti  rozhodl,  že  primárním  hlediskem  pro  vykazování  podle
segmentů je oborové hledisko, druhotným pak územní rozmístění jeho zákazníků.
Z oborového hlediska jsou vykazovány tři segmenty: půjčky, vklady v bankách a finanční
majetek.  Dle  územního  hlediska  jsou  vykazovány  dva  segmenty:  Česká  republika  a
Lichtenštejnsko.
Nealokované položky zahrnují zejména náklady na řízení společnosti a správní náklady,
ostatní výnosy, majetek a závazky, které nelze přímo přiřadit jednotlivým segmentům.

Segmentové výkazy k     30.6.2006  

Prvotní segmentní analýza podle oboru

PŮJČKY VKLADY V
BANKÁCH

FINANČNÍ
MAJETEK

Celkem

Výnosy 5
009

384 0 5
393

Náklady 2
338

1 484 232 4
054

Výsledek segmentu 2
671

-1 100 -232 1
339

Ostatní nealokované náklady (výnosy) -540
Výsledek hospodaření před zdaněním 1

879
Daň
Výsledek hospodaření po zdanění 1

879

Aktiva segmentu 229
538

9 296 184
940

423
774

Nepřiřazená aktiva 0 0 0 272
915

Opravné položky 0 0 43
695

43
695

Opravné položky nepřiřazená aktiva 0 0 0 181
714

Oprávky nepřiřazená aktiva 0 0 0 29
296

Celková aktiva netto 229
538

9 296 141
245

441
984

Závazky segmentu 0 0 528 528
Nepřiřazené závazky 0 0 0 3

096
Celkové závazky 0 0 528 3

624

Výdaje na pořízení aktiv - akcie 0 0 29
850

0

Odpisy 0 0 0 0
Oprávky 0 0 0 29

296
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8. Významné události,  které se uskutečnily po konci  mezitímního období,  a  které
nebyly zohledněny v pololetní zprávě

Nejsou.

9. Dopady  změn  ve  struktuře  společnosti  v průběhu  mezitímního  období,  včetně
podnikových  kombinací,  nákupů  nebo  prodejů  dceřiných  společností  a
dlouhodobých investic, restrukturalizace a ukončování operací

V roce  2006  společnost  upsala  2.760  ks  akcií  dceřiné  společnosti  GOLF  RESORT
Karlovy Vary a.  s.  za 27.600 tis.  Kč,  tj.  zvýšila svůj  podíl  na základním kapitálu této
společnosti na 99,11%.

10. Změny v podmíněných dluzích a podmíněných aktivech od data poslední  roční
rozvahy

Nejsou.
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