POLOLETNÍ ZPRÁVA

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
2005

Praha dne 18. srpna 2005

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 :

437.382.000,- 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

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. 2004 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 a to i přesto, že
hodnocené období bylo v hodnoceném období negativně ovlivněno kurzem CZK a to zejména
směrem k exportu výrobků na světové zahraniční trhy. 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 schváleno akcionáři na poslední valné hromadě společnosti BOHEMIA
CRYSTAL GROUP a.s., konané dne 21. června 2005. Akcionáři zde také rozhodli o tom, že
v tomto trendu obchodní spolupráce bude pokračováno i nadále.
V hodnoceném období také byla, kromě výše uvedených činností, bylo prováděno zkoumání
možností v oblasti realitní činnosti. Nepodařilo se však v tomto předmětu činnosti docílit
významnějšího výsledku. Je však možno konstatovat, že trh v této oblasti je obsazen velkými
společnostmi, proti kterým je téměř nemožné úspěšně bojovat a aktivní působení v této oblasti
by bylo pro společnost značně riskantní.
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.
V hodnoceném období se však podařilo splnit jeden z hlavních úkolů, které uložili akcionáři
představenstvu společnosti a tím bylo získání dalších akcií společnosti GOLF RESORT
Karlovy Vary a.s. Podařilo se odkoupit dalších 5,29 % akcií této společnosti a v současné
době tak společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. vlastní 98,82 % akcií.
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.
Společnost do 31. 12. 2004 účtovala v souladu s platnou právní úpravou ČR. Od 1. 1. 2005
zahájila účtování v souladu s IAS/IFRS. V této souvislosti společnost sestavila a zveřejňuje
k 30. 6. 2005 mezitímní závěrku sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně srovnatelných údajů
k 30. 6. 2004. Přechod účtování z národní úpravy na IAS/IFRS nemá pro společnost
BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. významný dopad do vykazovaných výsledků. Toto je
dáno tím, že v oblastech které jsou významně rozdílně upraveny, nevyvíjí společnost aktivitu.
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
ke dni 31. 12. 2004

Aktiva celkem
Pohledávky celkem ( netto )
- z toho dlouhodobé pohledávky
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Závazky celkem
Emise dluhopisů
Hospodářský výsledek

438. 770
270. 766
212. 513
435. 541
958. 658
2. 107
0
- 3. 881

ke dni 30. 6. 2005

446. 400
266. 300
202. 826
437. 382
958. 658
7. 926
0
1. 842

Porovnáním hodnoceného období se srovnávacím obdobím, kterým je u rozvahy den 31. 12.
2004 je možno uvést, že bylo oproti předcházejícímu období dosaženo pozitivního
hospodářského výsledku a zejména zvýšení vlastního kapitálu společnosti. 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 2005 a tak bude dosaženo kladného
hospodářského výsledku společnosti. Představenstvo společnosti předpokládá na konci roku
2005 hospodářský výsledek zhruba na úrovni 3. 500 tis. Kč.

............................................................
člen představenstva
Ing. Pavel Štěrbák

..........................................................
předseda představenstva
Ing. Vladimír Maier

Základní údaje
IČ: 44 52 00 00

Emitent

Název emitenta: BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Adresa sídla: Ctiradova 508/1, 140 16 Praha 4

Jméno: Ing. Vladimír Maier
Funkce: předseda představenstva
Kontaktní osoba

E-mail : bcg@bcgroup.cz
Telefon : 261385350

Datum vzniku IP
Informační povinnost

30.6.2005
Typ informační povinnosti
Pololetní zpráva

Aktiva
Bežné období

Minulé období

Dlouhodobá aktiva celkem

316472

322281

Budovy, pozemky, zarízení

1

3

Jiná dlouhodobá aktiva

316471

322278

Krátkodobá aktiva celkem

129928

116489

66454

58236

2018

2016

Dlouhodobé investice (v pridružených spolecnostech)
Jiné dlouhodobé financní investice k prodeji
Goodwill
Jiný nehomotný majetek

Hotovost a penežní ekvivalenty
Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
Jiná krátkodobá aktiva
Aktiva celkem

61456

56237

446400

438770

Pasíva
Bežné období

Minulé období

Vlastní kapitál

437382

435541

Základní kapitál

958658

958658

3322

3322

-524598

-526439

Krátkodobé závazky

9018

3229

Závazky z obchodního styku

6290

1581

Fondy
Nerozdelený zisk / (neuhrazená ztráta)
Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly)
Ostatní vlastní kapitál
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvery
Odložená dan
Dlouhodobé rezervy
Ostatní dlouhodobé závazky

Krátkodobé úvery
Krátkodobá cást dlouhodobých úveru
Splatná dan ze zisku

25

Krátkodobé rezervy
Ostatní krátkodobé závazky
Vlastní kapitál a závazky celkem

2703

1648

446400

438770

Výkaz zisku a ztráty
Bežné období
Provozní výnosy celkem

Minulé období

14

Provozní náklady celkem

-744

-700

a)

-162

-172

-582

-528

-730

-700

-2

-6

-2

-6

Osobní náklady

b)

Suroviny, materiál, energie a související služby

c)

Jiné provozní náklady

Provozní zisk (EBITDA)
d)

Odpisy

1.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

2.

Odpisy nehmotných aktiv

Provozní zisk (EBIT)

-732

-706

Výnosové úroky

5807

5926

-2588

-3855

Nákladové úroky
Jiné financní výnosy a náklady netto
Výnosy z dlouhodobých investic (v pridružených spolecnostech)
Jiné výnosy a náklady netto
Zisk pred zdanením (EBT)

2487

1365

Dan z príjmu

-645

-1744

Zisk po zdanení (vcetne menšinových podílu)

1842

-379

-

Priraditelný vetšinovým podílum

-

Priraditelný menšinovým podílum

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

Rozvaha k 30. červnu 2005
v tis. Kč

řádek

AKTIVA

A
A1
A2
A3
A4
B
B1
B2
B3
B4
B5

AKTIVA celkem
Dlouhodobá aktiva celkem
Pozemky, budovy a zařízení
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Oběžná aktiva celkem
Zásoby
Obchodní a jiné pohledávky
Ostatní aktiva
krátkodobé cenné papíry
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

C
C1
C2
C3
C4
D
D1
D2
D3
D4
E
E1
E2
E3
E4

PASIVA
VLASTNÍ KAPITÁL A DLUHY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fond
Nerozdělený zisk
Neuhrazená ztráta
Dlouhodobé závazky
Úročené úvěry a půjčky
Závazky vůči spřízněným osobám
Rezervy
Odložená daň
Krátkodobé závazky
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé půjčky
Krátkodobá část dlouhodobých závazků
Závazky vůči spřízněným osobám

k 30.6.2005

k 31.12.2004

446 400
316 472
1
113 645
202 826
0
129 928

438 770
322 281
3
109 145
212 513
620
116 489

63 474

58 253

66 454

58 236

k 30.6.2005
446 400
437 382
958 658
3 322
1 842
-526 440
0

k 31.12.2004
438 770
435 541
958 658
3 322

9 018
7 926

3 229
2 137

1 092

1 092

Sestaveno dne: 22.7.2005
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

-526 439
0

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

Výkaz zisku a ztráty k 30. cervnu 2005
v tis. Kc

rádek
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

k 30.6.2005

k 30.6.2004

Tržby
Zmena stavu zásob
Aktivace
Spotrebované suroviny a materiál
Mzdové náklady
Odpisy
ostatní provozní náklady

-162
-2
-568

-172
-6
-528

A

Výsledek hospodarení z provozní cinnosti

-732

-706

B1
B2
B3

Výnosové úroky
Nákladové úroky
ostatní financní výnosy/(náklady), netto

5 807

5 926

-2 588

-3 855

B

Financní zisk/ztráta

3 219

2 071

C
D

Zisk pred zdanením
Dan ze zisku

2 487
-645

1 365
-1 744

E

Zisk po zdanení

1 842

-379

1,54
1,54

-0,32
-0,32

Zisk na akcii v Kc
Zredený zisk na akcii v Kc

Sestaveno dne: 22.7.2005
Právní forma úcetní jednotky: akciová spolecnost
Predmet podnikání: zprostredkovatelská cinnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu úcetní jednotky:

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

VÝKAZ O ZMENÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
v tis. Kc
základní kapitál
Stav k 31.12.2003

958 658

rezervní fond

kumulovaný zisk
2 089

Cistý výsledek hospodarení k 30.6.2004

Celkem

-521 325

439 422

-379

-379

Navýšení základního kapitálu

0

Dividendy

0

Stav k 30.6.2004

958 658

2 089

-521 704

439 043

Stav k 31.12.2004

958 658

3 322

-526 439

435 541

1 842

1 842

Cistý výsledek hospodarení k 30.6.2005
Navýšení základního kapitálu

0

Dividendy

0

Zaokrouhlení
Stav k 30.6.2005

958 658

Sestaveno dne: 22.7.2005
Právní forma úcetní jednotky: akciová spolecnost
Predmet podnikání: zprostredkovatelská cinnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu úcetní jednotky:

3 322

-1

-1

-524 598

437 382

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

Prehled o penežních tocích k 30. cervnu 2005
v tis. Kc
1.1. - 30.6.2005
Penežní toky z provozních cinností
Cistý zisk pred zdanením
úpravy o:
odpisy
kurzové rozdíly
úrokové výnosy
úrokové náklady
zisk z prodeje dlouhodobého majetku
ostatní nepenežní príjmy/výdaje, netto

I.

zmena stavu pohledávek
zmena stavu závazku
zmena stavu zásob
zmena stavu ostatních aktiv
prijaté úroky
placené úroky
placené dane ze zisku
Cisté penežní prostredky z provozních cinností

II.

Penežní toky z investicních cinností
výdaje na nákup pozemku, budov a zarízení
príjmy z prodeje dlouhodobého majetku
výdaj spojený s poskytnutím dlouhodobých pujcek
výdaj na porízení financních investic
prijaté úroky
prijaté dividendy
Cisté penežní toky z investicních cinností

III.

Penežní prostredky z financování
príjaté dlouhodobé pujcky
placené dividendy
Cisté penežní prostredky z financování
Cisté zvýšení ci snížení penežních prostredku a pen.ekvivalentu
Penežní prostredky a pen.ekvivalenty na pocátku období
Dopady kurzových rozdílu na penežní prostredky
Penežní prostredky a pen.ekvivalenty na konci období

Sestaveno dne: 22.7.2005
Právní forma úcetní jednotky: akciová spolecnost
Predmet podnikání: zprostredkovatelská cinnost v oblasti financování a investic
Podpisový záznam statutárního orgánu úcetní jednotky:

1.1. - 30.6.2004

2487

1365

2
2580
-5807

6
3857
-5926

-661

-1744

886
1290

-26000
1185

8025

5926

8802

-21331

0

0

0

0

0

8802
58236
-584
66454

-21331
49950
-457
28162

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Příloha k mezitimní účetní závěrce
sestavené k datu 30.6.2005
(hodnotové údaje v tis. Kč)

I.

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

44520000

4. Právní forma

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

5. Předmět podnikání

-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. Okamžik sestavení mezitimní účetní 22.7.2005
závěrky
7. Účetní období

1.1.2005 –30.6.2005

8. Datum vzniku

20.1.1992

9. Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce
Výše vkladu
v procentech k
30.6.2005

Název

Výše vkladu
v procentech k
31.12.2004

DESTINY HOLDING LIMITED

39,11

39,11

PANNA AKTIENGESELLSCHAFT

16,36

16,36

Celkem

55,47

55,47

2

II.

1.

Přehled obecných účetních zásad

Účetní standardy
Mezitimní účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s mezinárodními
standardy pro finanční výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS.
Účetní závěrka byla zpracována podle zásady účtování v historických pořizovacích
cenách.
Účetnictví společností je vedeno v Kč a údaje v účetních výkazech jsou uvedeny v tis.Kč.
Společnost je emitentem kótovaných cenných papírů a uplatnila v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. , o účetnictví v r. 2005 poprvé IFRS.

2.

Devizové operace
Transakce v cizí měně se přepočítávají na Kč kurzem ČNB platným k datu uskutečnění
transakce. Peněžní majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na Kč kurzem ČNB
platným k rozvahovému dni. Veškeré kurzové rozdíly jsou vykázány ve výkazu zisku a
ztráty.

3.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
1) Oceňování:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími
cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (náklady na
dopravu apod.). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
společnost nevykazuje.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se od roku 2002 účtuje přímo do nákladů a je
pro potřeby účetní jednotky evidován. 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.
2) Odepisování:
Společnost vykazuje dlouhodobý majetek s minimální zůstatkovou cenou. Vykázaný
majetek, který není do doby sestavení mezitimní účetní závěrky plně odepsán je zařízení
kanceláře, které je odepisováno 6 let.
Účetní odpisy nehmotného majetku
jsou stanoveny rovnoměrně na základě
předpokládané doby používání tohoto majetku. Nehmotný majetek je plně odepsán.

4.

Goodwill
Bezpředmětné.
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5.

Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost nevynakládá prostředky na výzkum a vývoj.

6.

Finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje při pořízení pořizovací cenou, která se rovná
hodnotě částky vydané za jeho pořízení zvýšené o přímé náklady s pořízením
související.
Dlouhodobý finanční majetek
vyjadřující rozhodující majetkový podíl je oceněn
v pořizovací ceně.
Dlouhodobý finanční majetek v přidruženém podniku je oceněn v pořizovací ceně.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podnik v likvidaci, je k této investici vytvořena 100%
opravná položka.
Společnost vlastní dlouhodobý finanční majetek vhodný k prodeji, u něhož není
k dispozici tržní cena, tj. zůstává oceněn v pořizovací ceně. 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 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.).

7.

Zásoby
Společnost nemá zásoby.

8.

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
Pohledávky z obchodního styku se vykazují v nominální hodnotě, postoupené
pohledávky v pořizovací ceně snížené o případné opravné položky k pochybným
pohledávkám. Tyto opravné položky se tvoří v případě, že inkaso pohledávky v plné výši
již není pravděpodobné. Nedobytné pohledávky společnost odpisuje při jejich zjištění
přímo do nákladů.

9.

Peněžní prostředky
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty tvoří peníze na bankovních účtech a
v hotovosti a krátkodobé vklady s původní splatností maximálně do tří měsíců.
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10. Úročené úvěry a finanční výpomoci
Společnost nečerpá žádné úvěry či finanční výpomoci.

11. Penzijní požitky
Společnost neprovozuje žádný plán penzijních požitků nebo plán požitků po skončení
pracovního poměru, a proto nemá žádnou zákonnou či jinou povinnost platit do fondu na
výplatu zaměstnaneckých požitků.

12. Leasingy
Společnost nemá žádný majetek pronajatý formou leasingu.

13. Výnosy
O výnosech se účtuje v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že společnosti poplyne z
transakce budoucí ekonomický přínos, a je-li možné tyto výnosy spolehlivě vyčíslit.
Společnost vykazuje zejména úroky, které se účtují v souladu s časovým rozlišením.

14. Státní dotace
Společnost nepřijala žádné státní dotace.

15. Výpůjční náklady
Bezpředmětné

16. Daň z příjmů
Odložená daň byla počítána ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného
daňového 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).
Odložené daňové pohledávky se účtují pro všechny odčitatelné přechodné rozdíly a pro
převedené nevyužité daňové odpočty a nevyužité daňové ztráty v rozsahu, v jakém je
pravděpodobné, že bude dosažen zdanitelný zisk, který umožní tyto odčitatelné
přechodné rozdíly a převedené nevyužité daňové odpočty a nevyužité daňové ztráty
využít.
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Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují sazbami daně, které by měly podle
předpokladů platit pro období, v němž bude realizována pohledávka nebo uhrazen
závazek.

17. Derivátové finanční nástroje
Společnost nepoužívá derivátové finanční nástroje.

18. Vlastní akcie
Bezpředmětné

19. Zisk na akcii
Základní zisk na akcii se vypočítá na základě váženého průměru počtu akcií v oběhu
během daného období, z nichž jsou vyloučeny akcie, které společnost drží jako vlastní.
Plně zředěný zisk na akcii se vypočítá na základě váženého průměru počtu akcií
v oběhu stanoveného obdobně jako v případě základního zisku na akcii a dále
upraveného o vliv předpokládané emise všech potenciálních ředicích cenných papírů.

20. Vykazování podle segmentů
Oborové segmenty - Společnost neuvádí informace z pohledu oborového, neboť působí
v jednom odvětví .
Územní segmenty - Společnost nevykazuje provozní výnosy, výnosy jsou tvořeny úroky
z poskytnutých půjček. Z hlediska geografického rozdělení výnosů společnosti je možné
dělit výnosy pouze na dvě lokality:
- Česká republika
- Lichtenštejnsko
Nealokované položky zahrnují zejména náklady na řízení společnosti a správní náklady,
majetek, který nelze přímo přiřadit výnosům segmentu, jako např. krátkodobé a
dlouhodobé investice, a závazky, které se týkají jiných finančních záležitostí.

21. Snížení hodnoty majetku
Vždy k rozvahovému dni se prověřuje, zda účetní hodnota majetku nepřevyšuje jeho
realizovatelnou hodnotu. Realizovatelná hodnota majetku se rovná jeho čisté prodejní
ceně, nebo hodnotě z užívání, podle toho, která z obou hodnot je vyšší. Jakmile účetní
hodnota majetku převýší jeho odhadovanou realizovatelnou hodnotu, sníží se účetní
hodnota majetku na realizovatelnou hodnotu.
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22. Rezervy
O rezervách se účtuje tehdy, jestliže je stávající závazek (smluvní nebo mimosmluvní)
důsledkem skutečnosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravděpodobné, že
společnost bude nucena ke splnění tohoto závazku čerpat zdroje, z nichž jí plyne
ekonomický přínos, a pokud je možné spolehlivě odhadnout výši tohoto závazku.
V r. 2005, resp. v r. 2004 nebyly identifikovány skutečnosti, které by vedly k tvorbě
rezervy.

23. Podmíněné závazky a podmíněná aktiva
Podmíněné závazky nejsou v účetní závěrce uvedeny. Informace o nich by byly uvedeny
pouze tehdy, když by bylo pravděpodobné, že v souvislosti s nimi dojde k čerpání zdrojů
společnosti, z nichž jí plyne ekonomický přínos.
Podmíněná aktiva nejsou v účetní závěrce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny
pouze tehdy, když by bylo pravděpodobné, že v souvislosti s nimi poplyne společnosti
ekonomický přínos.

24. První přijetí IFRS
Společnost do 31.12.2004 účtovala v souladu s platnou legislativou ČR. Od 1.1.2005
zahájila účtování v souladu s IAS/IFRS. Povinnost účtovat dle IAS/IFRS vzniká od
1.1.2005, na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro přechod společnosti na IAS/IFRS byl zpracován následující plán:
- do 31. 12. 2003 připravit podklady pro provedení analýzy vlivu vykazování dle IAS/IFRS
na účetní závěrku 2003
- sestavit zahajovací rozvahu k 1. 1. 2004 podle IAS/IFRS
- sledovat rozdíly vznikající vlivem účtování dle národní úpravy a IAS/IFRS
- provést úpravu účetní závěrky sestavené dle legislativy platné pro ČR o zjištěné rozdíly
a sestavit tak mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2004 dle IAS/IFRS
- sestavit úplné účetní výkazy dle národní úpravy a IAS/IFRS k 31. 12. 2004
- nadále 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 účtování, dle národní úpravy na IAS/IFRS nemá pro společnost BOHEMIA
CRYSTAL GROUP a.s. významný dopad do vykazovaných výsledků. Tato skutečnost je
dána tím, že v oblastech, které jsou významně rozdílně upraveny, nevyvíjí společnost
aktivitu.

25. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
V účetní závěrce jsou uvedeny události, které nastaly po rozvahovém dni a které
poskytují dodatečné informace o finanční situaci společnosti k tomuto datu. Ostatní
události se uvádějí v příloze k účetní závěrce pouze v případě, že jsou významné.
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III.

Informace o segmentech

1. Popis segmentů
Společnost nevykazuje provozní výnosy. Výnosy jsou tvořeny úroky z poskytnutých
půjček. Z hlediska geografického rozdělení výnosů společnosti je možné dělit výnosy
pouze na dvě lokality:
Česká republika
Lichtenštejnsko

2. Územní segmenty
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o výnosech a výdajích územních segmentů a o
jejich aktivech k 30. 6. 2005 a k 30. 6. 2004.

K 30. 6. 2005
Česká
republika
Výnosy
Výnosové úroky
Výnosy celkem
Náklady
Kurzové rozdíly
Ostatní
Náklady celkem
Ostatní informace o segmentu
Brutto aktiva segmentu
Opravné položky a odpisy
Netto aktiva celkem

Lichtenštejnsko Nealokováno

1 235
1 235

4 572
4 572

891

1 689

891

1689

243 244
181 880
61 364

200 398
200 398

740
740
260 346
75 708
184 638

K 30. 6. 2004
Česká
republika
Výnosy
Výnosové úroky
Výnosy celkem
Náklady
Kurzové rozdíly
Ostatní
Náklady celkem
Ostatní informace o segmentu
Brutto aktiva segmentu k 31.12.2004
Opravné položky a odpisy
Netto aktiva celkem k 31.12.2004

Lichtenštejnsko

1 168
1 168

4 758
4 758

1 425

2 430

1 425

2 430

236 959
181 894
55 065

210 052

8

210 052

Nealokováno

706
706
249 359
75 706
173 653

IV.

Výnosy a náklady

1. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

K 30.6.2005
1
120
42

K 30.6.2004
1
129
43

K 30.6.2005
1 011
4 572
224
5 807

K 30.6.2004
1 044
4 758
124
5 926

K 30.6.2005
-2 580

K 30.6.2004
-3 855

2. Výnosové úroky

Úrok z krátkodobých půjček
Úrok z dlouhodobé půjčky
Úrok z termínovaných vkladů
Úrok celkem

3. Finanční náklady/(výnosy), netto

Kurzové rozdíly

V.

Daň z příjmů

Hlavní složky daňového nákladu k 30. 6. zahrnují:
K 30.6.2005
výkaz zisku a ztráty
Splatná daň z příjmů
Odložená daň
Z toho: rozpuštění z titulu uplatnění daňových ztrát
minulých let
Z toho: rozpuštění z titulu propadnutí možnosti uplatnění
ztrát minulých let
Daň celkem

K 30.6.2004

25

0

620
620

1 744
530

0

1 214

645

1 744

Výpočet splatné daně z příjmu:
Zisk před zdaněním
Uplatnitelné ztráty minulých let
Daňově neuznatelné položky
Daň stanovená podle 26% sazby daně z příjmů
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K 30.6.2005
2 487
-2 391
25

K 30.6.2004
1 365
-1 893
528
0

Odložená daň z příjmů k 30. 6. 2005 není vykazována, neboť neexistují žádné přechodné rozdíly,
které vznikají z rozdílného daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.

Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2004 je stanovena takto:
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku
Ostatní dočasné rozdíly:
Opravná položka
k pohledávkám
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k
dlouhodobému majetku
Rezervy
Daňová ztráta z minulých let
Celkem
Zaúčtovaná odložená daň

Základ

Sazba
daně

2 391
2 391

26
26

VI.

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

622
622
620

Zisk na akcii

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o zisku a akciích použité pro výpočet základního a
zředěného zisku na akcii:
k 30.6.2005
1 198 323
0,00154

Vážený průměr počtu akcií v oběhu pro:
základní a zředěný zisk na akcii

VII.

k 30.6.2004
1 198 323
-0,0032

Nerozdělený zisk, dividendy vyplacené a navržené

Společnost vykázala k 31.12.2004 ztrátu.
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VIII. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a
budovy
Účetní hodnota k 1. 1. 2004
Přírůstky
Převody
Vyřazení a opravné položky
Odpisy
Účetní hodnota k 31.12. 2004
Přírůstky
Převody
Vyřazení a opravné položky
Odpisy
Účetní hodnota k 30. 6. 2005

Pozemky a
budovy
K 30. 6. 2005
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota
K 31. 12. 2004
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

Stroje,
přístroje a
zařízení
26

Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek

26

23
3

23
3

2
1

2
1

Stroje,
přístroje a
zařízení

Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek

807
806
1

807
804
3

807
804
3

Společnost nemá zastavený majetek.

Investice do nemovitostí

Společnost neinvestuje do nemovitostí.

11

Celkem

807
806
1

Zastavený majetek

IX.

Celkem

X.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

K 31. 12. 2004
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota
K 30. 6. 2005
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

XI.

Ocenitelná práva

Celkem

7
7
0

28 500
28 500
0

28 507
28 507
0

7
7
0

28 500
28 500
0

28 507
28 507
0

Dlouhodobé finanční investice

1. Investice do společností pod podstatným vlivem – přidružený podnik

Emitent
SKLOEXPORT a.s.
v likvidaci

druh CP počet akcií
Akcie
listinné

procentní
podíl na
ZK

8 400

20,34

nominální
hodnota
10

pořizovací
cena
36 372

Opravná
položka
36 372

Finanční údaje o společnosti pod podstatným vlivem nejsou k dispozici.

2. Investice do ovládaných a řízených společností
K 30.6.2005
Emitent
Golf Resort K.V. a.s.

druh
CP
Akcie
listinné

počet
akcií

procentní
podíl na ZK

8 400

98,82

nominální
hodnota
10

pořizovací
cena
91 363

Opravná
položka
0

K 31.12.2004
Emitent
Golf Resort K.V. a.s.

druh
CP
Akcie
listinné

počet
akcií

procentní
podíl na ZK

7 950

93,53

12

nominální
hodnota
10

pořizovací
cena
86 863

Opravná
položka
0

3. Majetkové účasti ve společných podnicích
Společnost nemá majetkovou účast ve společných podnicích.

4. Ostatní dlouhodobé finanční investice – vhodné k prodeji
K 30.6.2005 resp. k 31.12.2004
počet akcií

procentní
podíl na
ZK

Akcie
zaknihované

12 000

0,15

1

Desta CZ a.s.
konkurs

Akcie
listinné
Akcie
zaknihované

Desta Nova a.s.
konkurs
Sklárny Kavalier
a.s.

pořizovací
cena

Opravná
položka

0,2

1 162

1 162

0,00

1

1

0

6 000

0,81

0,1

2 000

2 000

Akcie
zaknihované

6 000

0,81

0,2

4 000

4 000

Akcie
listinné

20 114

2,78

1

22 281

0

161

0,03

0,05

161

161

Emitent

druh CP

Aero Holding a.s.
Praha v likvidaci
Crystalex a.s.

Tanex a.s.

XII.

Akcie
zaknihované

nominální
hodnota

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
(krátkodobé)

Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky z prostých půjček
Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím
vlivem
Pohledávky za společnostmi pod podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Minus: opravné položky
Pohledávky, netto

K 30.6.2005
4 718
197 882
27 369
17 993
92
-184 580
63 474

K 31.12.2004
4 716
193 012
27 019
17 993
90
-184 594
58 236

XIII. Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Nejsou
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XIV. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
K 30.6.2005
Peníze na bankovních účtech
Peníze na termínovaném účtu
Peníze v hotovosti
Celkem

K 31.12.2004

30 462
35 991
1
66 454

30 930
27 303
3
58 236

Peníze na bankovních účtech jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se určuje na
základě denních bankovních depozitních sazeb. Termínované vklady se uskutečňují na
7 denní období.
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích se peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty k 30.6. resp. k 31. 12. skládají pouze z peněz na bankovních účtech a
v hotovosti.

XV. Základní kapitál

1. Základní kapitál:

Druh akcie
na majitele

Počet

Jmenovitá hodnota

1 198 323

Lhůta
splatnosti
vkladu

Nesplacená
část vkladu

0,8

0

2. Vlastní akcie
Nejsou

XVI. Závazky z obchodního styku a jiné závazky
Závazky z obchodního styku a jiné závazky k 30. 6. 2005 a k 31. 12. 2004:
Závazky z obchodního styku
Nevyfakturované dodávky
Mzdy a sociální zabezpečení
Jiné závazky
Závazky z obchodního styku a jiné závazky celkem

k 30.6.2005
6 290
36
24
2 668
9 018

K 31.12.2004
1 581
104
24
1 520
3 229

K 30. 6. 2005 resp. k 31. 12. 2004 měla společnost krátkodobé závazky z obchodního styku
po lhůtě splatnosti v celkové částce 1 790 tis. Kč, resp. 1 323 tis. Kč.
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Závazky vůči spřízněným osobám ve výši 1 092 tis. Kč jsou tvořeny závazky vůči akcionářům.

XVII. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
1. Závazky vyplývající z operativního leasingu
Nejsou
2. Závazky vyplývající z finančního leasingu a nájemních smluv s právem koupě
Nejsou
3. Záruky přijaté a poskytnuté
Nejsou
4. Soudní spory
Nejsou.

XVIII. Spřízněné osoby
V r. 2005 ani v r. 2004 nebyly členům představenstva a dozorčí rady vypláceny žádné
odměny. Řediteli společnosti byla v r. 2005 resp. v r. 2004 vyplacena mzda ve výši 120 tis.
Kč resp. 249 tis. Kč.

XIX. První přechod na IFRS
Vlivem přechodu z účtování dle legislativy platné pro ČR na účtování dle IFRS nedošlo
k významným změnám ve vlastním kapitálu společnosti. Společnost provedla navýšení
opravných položek tvořených k drženým cenným papírům o 528 tis. Kč a tím došlo ke zvýšení
neuhrazené ztráty minulých let k 31.12.2004 a tudíž ke snížení hodnoty vlastního kapitálu
k 31.12.2004 oproti výkazům sestaveným dle národní legislativy.

XX. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Nenastaly
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