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1.  Základní údaje 
 
 
 
 
 
 
Obchodní jméno :    BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
 
Sídlo spole�nosti :    Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PS�: 140 16 
 
Právní forma :     Akciová spole�nost zapsána v obchodním       
      rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze 
      oddíl B., vložka 4284   
 
I� :      44520000  
 
Den zápisu :     20. ledna 1992 
 
Základní kapitál :    958.658.400,- K� 
 
Vlastní kapitál :    447.760.000,- K� 
 
 
P�edm�t podnikání :     koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje          
                  a prodej 
      realitní �innost 
      �innost ekonomických a organiza�ních poradc� 
      zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování  
                                                      a investic  
      reklamní �innost a marketing 
      správa a údržba nemovitostí  
      služby v oblasti administrativní správy a služby     
      organiza�n� hospodá�ské povahy u fyzických a  
      právnických osob 
      zastavárenská �innost 
      pronájem a p�j�ování v�cí 
      zprost�edkování obchodu 
 
 
Spole�nost nemá žádnou organiza�ní složku v zahrani�í. 
 
 
Internetová adresa :    www.bcgroup.cz 
E-mailová adresa :    bcg@bcgroup.cz 
 
 
 



Dce�inná spole�nost   :   GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. 
 
Sídlo :       Pražská 125, Karlovy Vary   
 
I� :          61858595     
 
Právní forma :     Akciová spole�nost zapsaná v obchodním  
      rejst�íku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
      oddíl B., vložka 752 
 
P�edm�t podnikání :    koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a  
      prodej  
      pr�zkum trhu 
      reklamní �innost 
      golfový servis ( montáž a opravy )  
      úprava porost� a kácení zelen�  
      zakládání povrchové úpravy h�iš� a sportovních 
      za�ízení  
      zpracování návrh� na výstavbu a rekonstrukci 
      golfových h�iš�  
      provozování t�lovýchovných a sportovních  

za�ízení a za�ízení sloužících regeneraci a 
rekondici 
poskytování t�lovýchovných služeb 
pronájem a p�j�ování v�cí movitých  

 
 
Spole�nost nemá žádnou organiza�ní složku v zahrani�í. 
 
        
 
 
 
2. Sou�asný stav, vývoj podnikatelské �innosti emitenta a faktory 

ovliv�ující  hodnocené období 
 
 
 
Zásadním úkolem spole�nosti v hodnoceném období bylo pokra�ovat v pln�ní úkol� 
uvedených v  Opat�ení ke zvýšení ekonomické výkonnosti spole�nosti k dosažení budoucích 
výnos�. Toto Opat�ení bylo schváleno �ádnou valnou hromadou akcioná�� spole�nosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., která se konala dne  20. 6. 2006  a kde byly 
p�edstavenstvu spole�nosti uloženy úkoly platné do konání další valné hromady v roce 2007   
( 22. 6. 2007 ) a které tak mají p�ímý vztah k hodnocenému období.  
Valná hromada konstatovala, že se p�edstavenstvu poda�ilo splnit zadaný primární úkol, 
kterým bylo další ekonomické zhodnocení spole�nosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Na 
základ� rozhodnutí akcioná�� výše citované valné hromady bylo zahájeno mapování sm��ující 
k vyhledávání potencionálního silného investora, který by m�l zájem o vstup do této 
spole�nosti, nebo o její p�ípadnou koupi. Vzhledem k tomu, že akcioná�i dosud jednozna�n� 



nerozhodli kterou z t�chto variant up�ednost�ují a neexistuje ani žádný jiný d�vod 
k p�ekotnému jednání, nebyl tento úkol provád�n masivním zp�sobem. P�esto byly 
p�edstavenstvem zaznamenány  prvotní informace signalizující zájem o tuto spole�nost.  
 
Akcioná�i spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. uložili p�edstavenstvu spole�nosti 
nadále pokra�ovat v ov��ené spolupráci se spole�nostmi p�sobícími v oblasti výroby a 
prodeje výrobk� ze skla a porcelánu. Jedná se o dlouhodobou spolupráci se spole�nostmi 
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral Aktiengesellschaft.  Hlavním a zásadním 
d�vodem pro tuto obchodní spolupráci je skute�nost, že se zde  jedná o tradi�ní a stále 
zajímavé obchodní  komodity s dlouholetou tradicí. Spole�nost BOHEMIA CRYSTALEX 
TRADING a.s. v sou�asné dob� prochází procesem restrukturalizace na spole�nost 
holdingového uspo�ádání tak, aby toto odpovídalo sou�asným výrobním, ekonomickým a 
obchodním pot�ebám. Tato akce probíhá za aktivní ú�asti konsorcia p�edních bankovních 
dom�. Podstatná a zcela jist� nezanedbatelná je také skute�nost, že spoluprací s t�mito 
renomovanými a ekonomicky stabilizovanými spole�nostmi se také významn� snižuje 
nebezpe�í  podnikatelského rizika a co je nejpodstatn�jší, promítlo se i do dosažení velice 
dobrého hospodá�ského výsledku v hodnoceném období, jak je uvedeno dále. Spolupráce 
s t�mito spole�nostmi a pln�ní úkol� uložených p�edstavenstvu spole�nosti v této oblasti, bylo 
projednáno a op�tovn� schváleno akcioná�i na poslední valné hromad� spole�nosti 
BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.,  konané dne 22. �ervna 2007. Akcioná�i zde tak 
rozhodli o tom, že v uvedených trendech bude spole�nost BOHEMIA CRYSTAL GROUP 
a.s. pokra�ovat i v roce 2007.  
 
Je nutno konstatovat, že i nadále setrvává stav, kdy se vlastní kapitál spole�nosti stále  nachází 
pod polovinou základního kapitálu. Spole�nost je schopna plnit své splatné závazky.  Z tohoto 
d�vodu zpracovalo p�edstavenstvo Opat�ení ke zvýšení ekonomické výkonnosti spole�nosti, 
které akcioná�i na výše uvedené �ádné valné hromad� schválili a jehož hlavním cílem je 
vyvedení spole�nosti z této situace  postupným zvyšováním vlastního kapitálu. Jak je patrno 
z p�iložených ekonomických údaj� došlo k op�tovnému zvýšení vlastního kapitálu o dalších                   
10. 036 tis. K� oproti stejnému období roku 2006. Tímto se p�edstavenstvu da�í plnit jeden 
z hlavních úkol� stanovených akcioná�i spole�nosti.  
 
Dlouhodobá investi�ní strategii spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. se nebude 
m�nit a tím je i nadále investice do �eského sklá�ského pr�myslu.  Jedná se o zásadní úkol, 
který byl p�edstavenstvu uložen akcioná�i spole�nosti a na  kterém se pracovalo i v pr�b�hu 
hodnoceného období. Tato dlouhodobá a zdrženlivá investi�ní strategie spole�nosti do této 
komodity se pozitivn� projevila zejména v posledním období, kdy došlo k výrazným 
propad�m n�kterých významných titul� na sv�tových burzách a to v�etn� burzy v Praze, 
p�estože p�edstavenstvu byly v pr�b�hu hodnoceného období p�edkládány nabídky na nákup 
n�kterých titul�, které však pozd�ji zasáhl výrazný pokles. Tyto nabídky však byly odmítnuty. 
Tato strategie nebude v žádném p�ípad� bez rozhodnutí akcioná�� m�n�na. 
 
Dne 23. 3. 2007 bylo oznámeno spole�nosti,  že spole�nost AL TASSO LIMITED, se sídlem 
Esplanade 17, St. Helier, Jersey od spole�nosti  DESTINY HOLDINGS LTD se sídlem 
Burrard Street, Helier 9. Jersey,  p�evzala 39,12 % akcií spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL 
GROUP a.s. O této skute�nosti byla informována �NB. 
 
Dne 22.6.2007 prob�hla �ádná valná hromada akcioná�� spole�nosti BOHEMIA CRYSTAL 
GROUP a.s. která schválila �ádnou ro�ní ú�etní záv�rku za rok 2006 a schválila hospodá�ský 
výsledek za rok 2006 a návrh na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2006. Byl 



vytvo�en zisk po zdan�ní ve výši 1.242.865,04 K�. Odvod do rezervního fondu je ve výši 
62.143,25 K�. Zbývající �ástka  1.180.721,79 K� bude zaú�tována na ú�et neuhrazené ztráta 
minulých ú�etních období. Valná hromada schválila, že dividenda nebude vyplácena. Valná 
hromada dále schválila návrh p�edstavenstva k ozdrav�ní hospodá�ské situace spole�nosti.  
 
Ú�etní záv�rka hodnoceného období byla zpracována v souladu s mezinárodními standardy 
pro finan�ní výkaznictví IFRS.  
 
Auditor neprovád�l audit pololetní zprávy, provedl však rámcovou prov�rku �íselných údaj� 
uvedených  v této zpráv�. 
 
 
3. Srovnání hodnoceného období s odpovídajícím obdobím p�edchozího 

roku ( v tis. K� ) a p�edpokládaný vývoj podnikatelské �innosti a 
hospodá�ského výsledku  

 
 
      Vybrané údaje z individuální ú�etní záv�rky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
       
 
Stav ( v tis. K� )             k 30.6.2007                     k 30.6.2006  
 
Aktiva celkem      454. 575   441. 984 
Pohledávky celkem ( netto )    255. 751   291. 443 
- z toho dlouhodobé pohledávky     30. 022   231. 232 
Vlastní kapitál      447. 760   438. 360 
Základní kapitál     958. 658   958. 658 
Závazky celkem             6. 815       3. 624 
Emise dluhopis�      0    0 
Hospodá�ský výsledek za ú�etní období    10. 036                  1. 879 
Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním                        13. 031                   1. 897 
 
Porovnáním hodnoceného období se srovnávacím obdobím je  možno uvést, že bylo oproti 
p�edcházejícímu období dosaženo pozitivního výsledku a to zejména v dalším zvýšení 
vlastního kapitálu spole�nosti. V tomto p�ípad� se jedná o 10. 036 tis. K�.  Na základ� této 
skute�nosti je možno konstatovat, že i nadále pokra�uje ekonomická stabilizace spole�nosti a 
také se da�í plnit úkoly, které byly uloženy akcioná�i p�edstavenstvu spole�nosti. Lze rovn�ž  
konstatovat, že v hodnoceném období tak byly vytvo�eny podmínky k tomu, že v tomto 
trendu bude pokra�ováno i ve druhém pololetí roku 2007 a je vytvo�en p�edpoklad k dosažení 
kladného hospodá�ského výsledku spole�nosti. P�edstavenstvo spole�nosti se domnívá, že ke 
konci roku 2007 tak m�že být dosaženo HV výsledku zhruba na úrovni roku 2006.   
 
 
 
 
............................................................         ..........................................................        

�len p�edstavenstva             �len  p�edstavenstva 
            Ing. Pavel Št�rbák       Ladislav  Kiš  

      



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

�ádek AKTIVA k 30.6.2007 k 31.12.2006

AKTIVA celkem 454 575 441 286
A Dlouhodobá aktiva celkem 171 267 174 228
A1 Pozemky, budovy a za�ízení
A2 Dlouhodobý finan�ní majetek 141 245 141 245
A3 Dlouhodobé pohledávky 30 022 32 983
B Ob�žná aktiva celkem 283 308 267 058
B1 Zásoby
B2 Pohledávky z obchodních vztah� 10 158 38
B3 Ostatní pohledávky 215 571 249 018
B4 Krátkodobé cenné papíry
B5 Pen�žní prost�edky a pen�žní ekvivalenty 57 579 18 002

PASIVA k 30.6.2007 k 31.12.2006
VLASTNÍ  KAPITÁL A DLUHY 454 575 441 286

C Vlastní kapitál 447 760 437 724
C1 Základní kapitál 958 658 958 658
C2 Ostatní rezervní fondy 3 431 3 369
C3 Nerozd�lený zisk 10 036 1 243
C4 Neuhrazená ztráta -524 365 -525 546
D Dlouhodobé závazky 0 0
D1 Úro�ené úv�ry a p�j�ky
D2 Závazky v��i sp�ízn�ným osobám
D3 Rezervy
D4 Odložená da�
E Krátkodobé závazky 6 815 3 562
E1 Závazky z obchodních vztah� 2 701 2 406
E2 Krátkodobé p�j�ky
E3 Krátkodobá �ást dlouhodobých závazk�
E4 Závazky v��i sp�ízn�ným osobám 1 092 1 092
E5 Krátkodobé rezervy 2 995
E6 Ostatní krátkodobé závazky 27 64

Sestaveno dne: 10.8.2007

Právní forma ú�etní jednotky: akciová spole�nost

P�edm�t podnikání: zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky: 

Rozvaha  k 30. �ervnu  2007
v tis. K�



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

�ádek k 30.6.2007 k 30.6.2006
A1 Tržby
A2 Zm�na stavu zásob
A3 Aktivace
A4 Spot�ebované suroviny a materiál 4
A5 Mzdové náklady 163 162
A6 Odpisy
A7 Ostatní provozní náklady 669 -472

A Výsledek hospoda�ení z provozní �innosti -836 310

B1 Výnosové úroky 6 036 5 393
B2 Nákladové úroky
B3 Ostatní finan�ní výnosy/(náklady), netto 7 831 -3 824

B Finan�ní zisk/ztráta 13 867 1 569

C Zisk p�ed zdan�ním 13 031 1 879
D Da� ze zisku -2 995

E Zisk po zdan�ní 10 036 1 879

Zisk na akcii  v K� 8,38 1,57
Z�ed�ný zisk na akcii v K� 8,38 1,57

Sestaveno dne: 10.8.2007

Právní forma ú�etní jednotky: akciová spole�nost

P�edm�t podnikání: zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování a investic

Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky: 

Výkaz zisku a ztráty  k 30. �ervnu 2007
v tis. K�



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

základní kapitál rezervní fond kumulovaný zisk Celkem

Stav k 31.12.2005 958 658 3 322 -525 499 436 481

�istý výsledek hospoda�ení k 30.6.2005 1 879 1 879

Navýšení základního kapitálu 0

Dividendy 0

P�íd�ly do fond� 47 -47 0

Zaokrouhlení 0

Stav k 30.6.2006 958 658 3 369 -523 667 438 360

Stav k 31.12.2006 958 658 3 369 -524 303 437 724

�istý výsledek hospoda�ení k 30.6.2005 10 036 10 036

Navýšení základního kapitálu 0

Dividendy 0

P�íd�ly do fond� 62 -62 0

Zaokrouhlení 0

Stav k 30.6.2007 958 658 3 431 -514 329 447 760

Sestaveno dne: 10.8.2007
Právní forma ú�etní jednotky: akciová spole�nost
P�edm�t podnikání: zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky: 

VÝKAZ O ZM�NÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
v tis. K�



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

 1.1. - 30.6.2007 1.1. -  30.6.2006
Pen�žní toky z provozních �inností
�istý zisk p�ed zdan�ním 13 031 1 879
úpravy o:
     odpisy
     kurzové rozdíly -5 360 2 089
     úrokové výnosy -6 036 -5 393
     úrokové náklady
     zisk z prodeje dlouhodobého majetku
     ostatní nepen�žní p�íjmy/výdaje, netto 23 079

zm�na stavu pohledávek 26 938 -59 956
zm�na stavu závazk� 257 202
zm�na stavu zásob
zm�na stavu ostatních aktiv
placené úroky
placené dan� ze zisku

I. �isté pen�žní prost�edky z provozních �inností 28 830 -38 100

Pen�žní toky z investi�ních �inností 
výdaje na nákup pozemk�, budov a za�ízení
p�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku
výdaj spojený s poskytnutím dlouhodobých p�j�ek
výdaj na po�ízení finan�ních investic -29 850
p�ijaté úroky 10 747 6 839
p�ijaté dividendy

II. �isté pen�žní toky z investi�ních �inností 10 747 -23 011

Pen�žní prost�edky z financování
p�íjaté dlouhodobé p�j�ky
placené dividendy

III. �isté pen�žní prost�edky z financování 0 0

�isté zvýšení �i snížení pen�žních prost�edk� a pen.ekvivalent� 39 577 -61 111
Pen�žní prost�edky a pen.ekvivalenty na po�átku období 18 002 70 407
Pen�žní prost�edky a pen.ekvivalenty na konci období 57 579 9 296

Sestaveno dne: 10.8.2007

Právní forma ú�etní jednotky: akciová spole�nost

P�edm�t podnikání: zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování a investic

Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky: 

P�ehled o pen�žních tocích  k 30. �ervnu 2007
v tis. K�



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 
 
 
 

Vybrané vysv�tlující poznámky k finan�ním 
výkaz�m k datu 30.6.2007 

(hodnotové údaje v tis. K�) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
SESTAVENO DNE: 10.8.2007 PODPISOVÝ ZÁZNAM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 
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Základní informace o spole�nosti 
 

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

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

3. Identifika�ní �íslo 445 20 000 

4. Právní forma Akciová spole�nost zapsaná v obchodním rejst�íku 
vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4284 

5. P�edm�t podnikání - koup� zboží za ú�elem dalšího prodeje a prodej 
- realitní �innost  
- �innost ekonomických a organiza�ních poradc� 
- zprost�edkovatelská �innost v oblasti financování a   
   investic 
- reklamní �innost a marketing 
- správa a údržba nemovitostí 
- služby v oblasti administrativní správy a služby   
  organiza�n� hospodá�ské povahy u fyzických a  
  právnických osob 
- pronájem a p�j�ování v�cí movitých 
- zprost�edkování obchodu 
- zastavárenská �innost 

 

6. Rozvahový den pro mezitímní 
záv�rku 

30.6.2007 

7. Ú�etní období 1.1.2007 – 30.6.2007 

8. Datum vzniku 20.1.1992 

9. Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na ú�etní 
jednotce 

Název 
Výše vkladu 
v procentech 
k 30.6.2007 

Výše vkladu 
v procentech k 

31.12.2006 

AS TASSO LIMITED 
 

39,11 
 

0 
 

PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 
 

17,84 
 

17,84 
 

DESTINY HOLDING LIMITED 
 

0 39,11 

Celkem 56,95 56,95 
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10. Jména a p�íjmení �len� statutárních orgán� 

Složení k 30.6.2007 Složení k 31.12.2006 

a) ing. Pavel Št�rbák – �len p�edstavenstva a) ing. Pavel Št�rbák – �len p�edstavenstva  

b) ing. Josef Mat�jo – �len p�edstavenstva b) ing. Josef Mat�jo – �len p�edstavenstva 

c) Ladislav Kiš – �len p�edstavenstva c) Ladislav Kiš 

11. Jména a p�íjmení �len� dozor�ích orgán�:    

Složení k 30.6.2007 Složení k 31.12.2006 

a) ing. Old�ich Rutar – p�edseda a) ing. Old�ich Rutar – p�edseda 

b) RNDr. Juraj Vronka – �len b) RNDr. Juraj Vronka – �len 

c) ing. Ji�í Kašpar – �len c) ing. Ji�í Kašpar – �len 
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Vybrané vysv�tlující poznámky 

1.Ú�etní standardy 
 
Ú�etní záv�rka spole�nosti byla zpracována v souladu s mezinárodními standardy pro 
finan�ní výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS) ve zn�ní 
p�ijatém EU.   
Ú�etní záv�rka byla zpracována podle zásady ú�tování v historických po�izovacích 
cenách.  
 
Ú�etnictví spole�nosti je vedeno v K� a údaje v ú�etních výkazech jsou uvedeny v tis.K�.  
 
Spole�nost je emitentem cenných papír� registrovaných na regulovaném trhu cenných 
papír�  a uplatnila v souladu se zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví v r. 2005  poprvé 
IFRS. 
 
Srovnatelné údaje jsou zve�ej�ovány v souladu s mezinárodními standardy pro finan�ní 
výkaznictví ve zn�ní p�ijatém EU. 
 
Spole�nost stále používá stejné ú�etní politiky a metody výpo�t� jako v poslední ú�etní 
záv�rce. 
 
Spole�nost za období od 1.1.2007 do 30.6.2007 sestavila zkrácenou mezitímní ú�etní 
záv�rku. 

2.Sezónní a cyklické jevy 
 
Nejsou. 

3.Neobvyklé položky ovliv�ující aktiva, dluhy, vlastní kapitál, �istý zisk nebo cash flow 
 
Nejsou. 

4.Zm�ny v odhadech �ástek s významným dopadem na ú�etní záv�rku 
 
Nejsou 

5.Emise, zp�tné odkupy a splacení dluhových a majetkových cenných papír� 
 
Nejsou. 
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6.Vyplacené dividendy, odd�len� za kmenové a ostatní akcie 
 
Nejsou. 

7.Výnosy segment� a výsledky segment� za oborové nebo územní segmenty dle toho, 
co je prvotním východiskem segmentového vykazování spole�nosti 

 
Management spole�nosti rozhodl, že primárním hlediskem pro vykazování podle 
segment� je oborové hledisko, druhotným pak územní rozmíst�ní jeho zákazník�. 
Z oborového hlediska jsou vykazovány t�i segmenty: p�j�ky, vklady v bankách a finan�ní 
majetek. Dle územního hlediska jsou vykazovány dva segmenty: �eská republika a 
Lichtenštejnsko. 
Nealokované položky zahrnují zejména náklady na �ízení spole�nosti a správní náklady, 
ostatní výnosy, majetek a závazky, které nelze p�ímo p�i�adit jednotlivým segment�m. 
 
 

Segmentové výkazy 

Prvotní segmentní analýza podle oboru k 30.6.2007 
 

 P�J�KY VKLADY V 
BANKÁCH 

FINAN�NÍ 
MAJETEK 

Celkem 

Výnosy  5 348 688 0 6 036 
Náklady -6 542 -1 290 229 -7 603 
Výsledek segmentu 11 890 1 978 -229 13 639 

Ostatní nealokované náklady (výnosy)    608 
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním    13 031 
Da�    2995 
Výsledek hospoda�ení po zdan�ní    10 036 
    
Aktiva segmentu 245 753 57 579 184 940 488 272 
Nep�i�azená aktiva 0 0 0 57 342 
Opravné položky 166 0 43 695 43 861 
Opravné položky nep�i�azená aktiva 0 0 0 18 513 
Oprávky nep�i�azená aktiva 0 0 0 28 665 
Celková aktiva netto 245 587 57 579 141 245 454 575 
    
Závazky segmentu 0 0 528 528 
Nep�i�azené závazky 0 0 0 6 287 
Celkové závazky 0 0 528 6 815 
    
Výdaje na po�ízení aktiv - akcie 0 0 0 0 
Odpisy 0 0 0 0 
Oprávky 0 0 0 28 665 
 
 
Segmentové výkazy 

Prvotní segmentní analýza podle oboru 30.6.2006 
 

 P�J�KY VKLADY V 
BANKÁCH 

FINAN�NÍ 
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 hospoda�ení p�ed zdan�ním    1 879 
Da�     
Výsledek hospoda�ení po zdan�ní    1 879 
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Prvotní segmentní analýza podle oboru 31.12.2006 
 
 P�J�KY VKLADY V 

BANKÁCH 
FINAN�NÍ 
MAJETEK 

Celkem 

Aktiva segmentu 229 538 9 296 184 940 423 774 
Nep�i�azená aktiva 0 0 0 272 915 
Opravné položky 0 0 43 695 43 695 
Opravné položky nep�i�azená aktiva 0 0 0 181 714 
Oprávky nep�i�azená aktiva 0 0 0 29 296 
Celková aktiva netto 229 538 9 296 141 245 441 984 
    
Závazky segmentu 0 0 528 528 
Nep�i�azené závazky 0 0 0 3 096 
Celkové závazky 0 0 528 3 624 
    
Výdaje na po�ízení aktiv - akcie 0 0 29 850 0 
Odpisy 0 0 0 0 
Oprávky 0 0 0 29 296 
 

8.Významné události, které se uskute�nily po konci mezitímního období, a které 
nebyly zohledn�ny v pololetní zpráv� 
 
Nejsou. 

9.Dopady zm�n ve struktu�e spole�nosti v pr�b�hu mezitímního období, v�etn� 
podnikových kombinací, nákup� nebo prodej� dce�iných spole�ností a 
dlouhodobých investic, restrukturalizace a ukon�ování operací 
 
Nejsou. 

10.Zm�ny v podmín�ných dluzích a podmín�ných aktivech od data poslední ro�ní 
rozvahy 
 
Nejsou. 

 
11.P�edpokládaný budoucí vývoj podnikatelské �innosti a hospodá�ských výsledk�. 
  

 
Akcioná�i spole�nosti schválili opat�ení k ozdrav�ní hospodá�ské a finan�ní situace 
spole�nosti. Základním úkolem z�stává nadále investi�ní �innost do �eských sklá�ských 
firem. Dalším zásadním úkolem je zahájení aktivního hledání nejvhodn�jšího 
obchodního partnera pro dokon�ení dlouhodobé investice spole�nosti GOLF RESORT 
Karlovy Vary a.s. jejím prodejem, nebo vstupem strategicky silného investora. Dále bylo 
schváleno pokra�ování spolupráce se spole�nostmi BOHEMIA CRYSTALEX TRADING 
a.s. a VITRAL Aktiengesellschaft a zhodnocování do�asn� volných finan�ních 
prost�edk� spole�nosti.  
Tímto sm�rem bude postupováno i v dalším období ovšem za p�edpokladu, že akcioná�i 
p�edstavenstvu spole�nosti nezm�ní zadání. Vedení spole�ností plánuje dosažení 
hospodá�ského výsledku roku 2007 na p�ibližn� stejné úrovni jako v r. 2006. 

 




