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01
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O CZECHOSLOVAK GROUP A.S.

Název společnosti:  CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Identifikační číslo: 034 72 302
Datum vzniku: 13. října 2014
Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00  Praha 8
Vedená u: Městského soudu v Praze, spisová značka B 20071
LEI emitenta: 315700SWFD7G70AVG768

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále „mateřská spo-
lečnost“ nebo „společnost CSG“ nebo „CSG“ nebo 
„emitent“) je akciová společnost založená v souladu 
s právními předpisy České republiky s datem vzniku dne 
13. října 2014. Její sídlo je na adrese Pernerova 691/42, 
Karlín, 186 00  Praha 8. CSG je holdingová společnost 
zastřešující aktivity skupiny průmyslových a obchodních 
společností z odvětví obranného i civilního průmyslu 
sídlících převážně v České a Slovenské republice.

Strategií skupiny CZECHOSLOVAK GROUP (dále jen 
„skupina“ nebo „skupina CSG“) je dlouhodobě působit 
a expandovat v perspektivních odvětvích tradičního 
českého a slovenského průmyslu se silným exportním 

potenciálem. Naprostá většina aktivit skupiny CSG se 
soustřeďuje na segment B2B, případně B2G. Podnikání 
zaměřené na koncové spotřebitele je okrajové. Skupina 
podniká především v průmyslu zbrojním, strojírenském, 
automobilovém (nákladní automobily), leteckém 
a v oblasti železniční dopravy.

Založení skupiny a změny v její operativní a řídicí 
struktuře byly uskutečněny za účelem využití syner-
gických efektů. Skupina též spojila a sjednotila svou 
strukturu financování.

JEDINÝ AKCIONÁŘ SPOLEČNOSTI CSG K 30. ČERVNU 2022 JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Podíl na základním kapitálu Hlasovací práva

v tis. Kč tis. Kč % %

CSG FIN a.s. 2 000 000 100 100

Celkem 2 000 000 100 100

Konečným vlastníkem celé skupiny byl k 30. červnu 2022 pan Michal Strnad.

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA K 30. ČERVNU 2022

MICHAL STRNAD

předseda představenstva

DAVID CHOUR

místopředseda představenstva

ALEŠ KLEPEK

člen dozorčí rady

PETR FORMÁNEK

člen představenstva

RUDOLF BUREŠ

člen dozorčí rady

DAVID ŠTĚPÁN

člen představenstva

ALEŠ KVÍDERA

člen dozorčí rady

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY K 30. ČERVNU 2022
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v tis. Kč Jednotka 30. 6. 2022 31. 12. 201

Aktiva tis. Kč 36 956 716 27 403 799

Vlastní kapitál tis. Kč 10 879 773 9 252 257

Počet zaměstnanců*  3 886 3 739

v tis. Kč Jednotka
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

Tržby* tis. Kč 13 798 244 7 144 048

EBITDA* tis. Kč 2 446 315 1 080 748

EBIT* tis. Kč 2 154 907 733 172

EAT* tis. Kč 1 652 992 467 746

*Definice jednotlivých ukazatelů je v kapitole 27

02
PŘEHLED VYBRANÝCH 
UKAZATELŮ SKUPINY

03
VYBRANÉ UDÁLOSTI 
ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2022

Skupině se podařilo v 1. pololetí 2022 meziročně výrazně zvý-
šit tržby a ukazatel EBITDA zejména díky tomu, že významné 
exportní kontrakty v obranném průmyslu nasmlouvané v 
předcházejících obdobích se posunuly do realizační fáze. 
Roste ale i civilní část skupiny, například výroba železničních 
brzd ve společnosti DAKO-CZ. Nečekaným vlivem bylo 
vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině.

A  NOVÉ VÝZNAMNÉ AKVIZICE

V prvním pololetí roku 2022 nedošlo k žádným význam-
ným akvizicím do skupiny.

B  PRODEJE ZE SKUPINY

V prvním pololetí roku 2022 nedošlo k žádným význam-
ným prodejům ze skupiny.

C OSTATNÍ ZMĚNY VE SKUPINĚ CSG

V prvním pololetí roku 2022 nedošlo k žádným význam-
ným změnám ve skupině CSG.

D  VNĚJŠÍ VLIVY MAJÍCÍ DOPAD 
NA SKUPINU CSG

I přes významný růst tržeb a EBITDA se společnosti CSG 
musí potýkat s inflací, růstem cen energií a problémy 
v dodavatelských řetězcích. Úzkým hrdlem v realizaci 
nových zakázek zůstává výrobní kapacita a nedostatek 
pracovní síly v důležitých profesích (CNC operátoři, 
mechanici, konstruktéři atd.). Hlavní zásluhu na růstu klí-
čových ukazatelů mají v minulosti nasmlouvané exportní 
kontrakty například v regionu jihovýchodní Asie, které se 
nyní realizují a jejich plnění je víceleté. Nečekaným vlivem 
je vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině 24. února 2022.

Změna v bezpečnostní situaci v Evropě bezesporu posílila 
pozitivní vnímání obranného průmyslu jako garanta 
české i evropské bezpečnosti ze strany politiků, médií 
i široké veřejnosti. Zároveň vyvolala potřebu urychlení 
modernizace ozbrojených sil ČR. To se ale v reálných 
zakázkách projeví až v pozdějším období. K vyzbrojování 
AČR může CSG přispět v několika oblastech, které jsou:

ݖ  Dodávky nové pozemní techniky české výroby  
(vozidla PANDUR 2 8×8 CZ, TITUS 6×6, podvozky  
Tatra pro různé nástavby)

ݖ  Dodávky součástí systémů protivzdušné obrany 
včetně obrany proti UAV, systémů řízení, velení  
a průzkumu

ݖ  Realizace českého průmyslového podílu na vyzbro-
jovacích zakázkách pro zahraniční dodavatele z výše 
uvedených oblastí pozemní techniky a protivzdušné 
obrany

ݖ  Dodávky moderních typů munice pro dělostřelecké 
systémy, tankové kanóny či minomety

V září 2022, tedy po konci období, které pokrývá tato 
zpráva, došlo k uzavření kontraktů na 289 vozidel Tatra 
v různém provedení v celkové hodnotě 3,1 miliardy Kč, 
které budou plněny do roku 2024. Jedná se o první náznak 
trendu urychleného posilování kapacit Armády ČR.

Tento trend bude posílen chystaným zákonem o obraně, 
který zakotví povinnost alokovat na obranu 2 procenta 
HDP v souladu s dlouhodobým požadavkem NATO 
a také povinnost předkládat vládě několikaleté vyzbrojo-
vací plány, které budou mít zajištěné stabilní financování.

Společnosti skupiny CSG stejně jako celý evropský 
průmysl musí čelit důsledkům volatility a prudkého 
zvyšování cen energií. Zvýšené náklady na energie se 

promítají do cen pro zákazníky. Je evidentní, že tento 
problém nelze vyřešit pouze v rámci soukromého sek-
toru, ale je nutná aktivní politika na straně regulátora, 
a to na české i evropské úrovni. Jinak hrozí významný 
pokles konkurenceschopnosti evropského průmyslu, 
který by měl samozřejmě na ČR jako nejprůmyslovější 
zemi Evropy s 30procentním podílem průmyslu na 
HDP závažný dopad. Česká vláda, přestože by měla těžit 
z postavení předsednické země EU, je zatím v zavádění 
opatření na podporu českého průmyslu méně aktivní 
než většina významných států EU.

E VEŘEJNÁ PODPORA

Společnosti skupiny čerpaly v 1. polovině roku 2022 veřej-
nou podporu v několika oblastech:

ݖ  Společnosti realizující investice do rozšíření kapacit 
pro výzkum a vývoj čerpaly veřejnou podporu z pro-
gramu Potenciál OP PIK.

ݖ  Společnosti realizující projekty výzkumu a vývoje 
čerpaly veřejnou podporu z programu Aplikace 
OP PIK a z programu TREND, a to na mzdy svých 
zaměstnanců a na další náklady nezbytné k dosažení 
předem deklarovaných výsledků výzkumu a vývoje.

ݖ  Společnosti realizující investice vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti čerpaly veřejnou podporu 
z programu Úspory energie OP PIK.

ݖ  Společnosti realizující investice do ekologizace svých 
provozů čerpaly veřejnou podporu z programu OP ŽP.

ݖ  Společnosti školící svoje zaměstnance čerpaly veřej-
nou podporu z programu OPZ.
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04
VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO 
PROSTŘEDÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ 
VÝVOJ SKUPINY DO KONCE 
ROKU 2022

4.1. VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO 
 PROSTŘEDÍ

Společnosti skupiny mají svá sídla především v České 
republice a na Slovensku, jakkoliv se orientují na celosvě-
tový trh, proto se tato část zaměří především na tyto země.

Česká republika

Vlivem války na Ukrajině lze předpokládat menší zpoma-
lení hospodářského růstu, jehož tempo budou prohlubo-
vat problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích 
a vysoké inflační tlaky.

Již tak vysokou cenovou hladinu mohou stále zvyšovat 
rostoucí ceny energií a komodit, které se zároveň promít-
nou do zvyšování cen zboží a služeb. Lze předpokládat, 
že do konce roku 2022 zůstane cenová úroveň na dvouci-
ferné číslici s pomalu rostoucím trendem. Po překročení 
20% hranice na přelomu podzimu začne cenová hladina 
postupně klesat, a to částečně vlivem vysokých úrokových 
sazeb nastavených v průběhu roku 2022.

Míra nezaměstnanosti by po očekávané recesi měla být 
stále nízká, i když v druhé polovině roku se předpokládá 
růst v průměru o 0,1 procentního bodu (z 2,5 % na 2,6 %), 
a to z důvodu dlouhodobé nerovnováhy na trhu práce. 
Měnový kurz koruny vůči euru lehce posílí a další měsíce 
bude spíše stabilní.

Slovensko

Obdobně jako Česká republika bude Slovensko pociťovat 
zpomalení hospodářského růstu, které je spojené s válkou 
na Ukrajině. Rostoucí ceny budou zapříčiněny rostoucími 
náklady společností, ty se odrazí v růstu cen zboží a slu-
žeb. Vlivem rostoucích cen se předpokládá zvýšený odliv 
úspor slovenských domácností.

V předchozím roce se míra růstu nezaměstnanosti při-
blížila k 7 %, v tomto roce je předpoklad, že dokáže pokles-
nout k 6 %.

Pro slovenský pracovní trh bude důležitá jeho schopnost 
absorbovat příliv migrantů. Předpokládá se, že zásluhou 
ukrajinských uprchlíků budou obsazovány dlouhodobě 
volné pracovní pozice ve slovenském průmyslu.

Kurz EUR vůči USD se do konce roku předpokládá 
stabilní.

4.2. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SKUPINY 
 DO KONCE ROKU 2022

Skupina bude i přes negativní vlivy cen energií, inflace 
a nestability dodavatelských řetězců plnit významné 
zakázky převážně exportního charakteru, a to v obranné 
i civilní části svého portfolia. Díky tomu by měl být zacho-
ván trend meziročního růstu tržeb i EBITDA v 2. polovině 
roku 2022. Společnosti CSG realizují investice do zvýšení 
objemu i kvality výroby a skupina usiluje i o významné akvi-
zice v zahraničí v hlavních pilířích svého podnikání. 
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05
ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ 
MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

5.1. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
za období šesti měsíců končící 30. června 2022 (neauditovaný)

v tis. Kč Bod přílohy
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

Tržby 10 13 798 244 7 144 048

Spotřeba materiálu a náklady na prodané zboží 11 -8 470 384 -3 655 299

Služby 12 -1 916 434 -1 330 407

Osobní náklady 13 -1 373 739 -1 311 591

Odpisy dlouhodobého majetku  -291 408 -347 576

Ostatní provozní výnosy  365 244 348 781

Ostatní provozní náklady  -156 334 -179 690

Zisk z provozní činnosti  1 955 189 668 266

Finanční výnosy  120 788 84 140

Finanční náklady  -377 237 -248 787

Výnosy z finančních nástrojů  251 175 29 040

Zisk (+)/ztráta (-) z finanční činnosti  -5 274 -135 607

Podíl na zisku/ztrátě přidružených a společných podniků, po zdanění  43 286 40 936

Zisk/ztráta z prodeje majetkových účastí  -- 88

Zisk před zdaněním  1 993 201 573 683

Daň z příjmů  -340 209 -105 937

Zisk celkem  1 652 992 467 746

v tis. Kč Bod přílohy
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK    

Položky, které jsou nebo mohou být následně přeúčtovány 
do zisku nebo ztráty

  

Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností, po dani  -19 358 -10 205

Ostatní úplný výsledek, po zdanění  -19 358 -10 205

Celkový úplný výsledek hospodaření  1 633 634 457 541

ZISK PŘIŘADITELNÝ:    

Vlastníkům společnosti  1 371 155 405 071

Nekontrolním podílům  281 837 62 675

Zisk za účetní období  1 652 992 467 746

CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘIŘADITELNÝ:    

Vlastníkům společnosti  1 353 004 392 191

Nekontrolním podílům  280 630 65 350

Celkový úplný výsledek hospodaření za účetní období  1 633 634 457 541
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI 
k 30. červnu 2022 (neauditovaný)

v tis. Kč Bod přílohy 30. 6. 2022 31.12.2021

AKTIVA    

Nehmotná aktiva  1 373 314 1 291 401

Goodwill  1 047 882 1 047 882

Pozemky, budovy a zařízení 14 5 601 615 5 525 882

Investice do nemovitostí  63 588 67 509

Podíly v přidružených a společných podnicích 15 2 230 330 2 252 045

Půjčky a ostatní dlouhodobá finanční aktiva  3 584 349 2 479 704

Obchodní a jiné dlouhodobé pohledávky  3 685 83 614

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a časové rozlišení  58 676 54 495

Odložená daňová pohledávka  149 067 135 516

Náklady na získání/splnění smlouvy  44 216 46 664

Dlouhodobá aktiva celkem  14 156 722 12 984 712

Zásoby 18 7 097 324 6 060 496

Obchodní a jiné krátkodobé pohledávky  3 175 326 3 020 157

Půjčky a ostatní krátkodobá finanční aktiva  1 826 095 1 116 748

Krátkodobé poskytnuté zálohy a časové rozlišení  1 184 712 751 975

Daňové pohledávky  101 130 72 259

Daňové pohledávky z titulu splatné daně z příjmů  121 220 62 332

Peníze a peněžní ekvivalenty  8 654 663 2 585 581

Smluvní aktiva  639 524 749 539

Krátkodobá aktiva celkem  22 799 994 14 419 087

Aktiva celkem  36 956 716 27 403 799

v tis. Kč Bod přílohy 30.6.2022 31.12.2021

VLASTNÍ KAPITÁL  

Základní kapitál  2 000 000 2 000 000

Ostatní fondy  939 147 938 021

Fond z přepočtu cizích měn  -600 17 551

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let  5 573 281 4 313 768

Výsledek hospodaření za běžné období  1 371 155 1 227 630

Vlastní kapitál přiřaditelný vlastníkům společnosti  9 882 983 8 496 970

Nekontrolní podíly 19 996 790 755 287

Vlastní kapitál celkem  10 879 773 9 252 257

  

Závazky    

Dlouhodobé půjčky a úvěry 16 3 332 851 1 241 963

Dlouhodobé finanční instrumenty 16 645 246 639 773

Obchodní a jiné dlouhodobé závazky  84 962 167 390

Dlouhodobé rezervy  98 453 88 551

Odložený daňový závazek  350 698 332 799

Dluhopisy – dlouhodobá část 17 4 570 989 4 567 172

Dlouhodobé smluvní závazky  4 660 788 4 056 083

Dlouhodobé závazky celkem  13 743 987 11 093 731

Krátkodobé půjčky a úvěry 16 2 628 183 2 644 708

Krátkodobé finanční instrumenty 16 132 624 136 685

Obchodní a jiné krátkodobé závazky  3 003 943 2 890 393

Krátkodobé rezervy  91 528 150 211

Daňové závazky  37 523 233 721

Daňové závazky z titulu splatné daně z příjmů  288 314 154 612

Krátkodobé smluvní závazky  6 131 277 838 768

Dluhopisy – krátkodobá část 17 19 564 8 713

Krátkodobé závazky celkem  12 332 956 7 057 811

Závazky celkem  26 076 943 18 151 542

Vlastní kapitál a závazky celkem  36 956 716 27 403 799
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Přiřaditelný vlastníkům společnosti

v tis. Kč Základní kapitál Ostatní fondy
Fond z přepočtu 

cizích měn

Nerozdělený 
výsledek hospodaření 

minulých let Celkem Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem

Stav vykázaný k 31. 12. 2021 (A) 2 000 000 938 021 17 551 5 541 398 8 496 970 755 287 9 252 257

CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ:

Zisk za účetní období (B) -- -- -- 1 371 155 1 371 155 281 837 1 652 992

OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností -- -- -18 151 -- -18 151 -1 207 -19 358

Úrokové zvýhodnění bezúročné půjčky -- -- -- -- -- -- --

Ostatní úplný výsledek hospodaření celkem (C) -- -- -18 151 -- -18 151 -1 207 -19 358

Celkový úplný výsledek hospodaření za účetní období (D) = (B + C) -- -- -18 151 1 371 155 1 353 004 280 630 1 633 634

PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY:

Změny nekontrolních podílů bez změny kontroly -- 1 126 -- 31 883 33 009 -16 219 16 790

Dopad akvizic typu podnikových kombinací -- -- -- -- -- -- --

Dopad akvizic pod společnou kontrolou -- -- -- -- -- -- --

Dopady prodejů dceřiných společností -- -- -- -- -- -- --

Dividendy -- -- -- -- -- -22 908 -22 908

Opravy minulých let -- -- -- -- -- -- --

Přírůstky a úbytky celkem (E) -- 1 126 -- 31 883 33 009 -39 127 -6 118

Převody v rámci vlastního kapitálu -- -- -- -- -- -- --

Převody v rámci vlastního kapitálu celkem (F) -- -- -- -- -- -- --

Stav k 30. 6. 2022 (G) = (A + D + E + F) 2 000 000 939 147 -600 6 944 436 9 882 983 996 790 10 879 773

Přiřaditelný vlastníkům společnosti

v tis. Kč Základní kapitál Ostatní fondy
Fond z přepočtu 

cizích měn

Nerozdělený 
výsledek hospodaření 

minulých let Celkem Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem

Stav vykázaný k 31. 12. 2020 (A) 2 000 2 952 610 -44 840 5 046 706 7 956 476 1 205 691 9 162 167

CELKOVÝ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ:

Zisk za účetní období (B) -- -- -- 405 071 405 071 62 675 467 746

OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností 0 -- -12 880 -- -12 880 2 675 -10 205

Úrokové zvýhodnění bezúročné půjčky -- -- -- -- -- -- --

Ostatní úplný výsledek hospodaření celkem (C) -- -- -12 880 -- -12 880 2 675 -10 205

Celkový úplný výsledek hospodaření za účetní období (D) = (B + C) -- -- -12 880 405 071 392 191 65 350 457 541

PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY:

Změny nekontrolních podílů bez změny kontroly -- -- -- -903 240 -903 240 -541 847 -1 445 087

Dopad akvizic typu podnikových kombinací -- -- -- -- -- -- --

Dopad akvizic pod společnou kontrolou -- -- -- -- -- -- --

Dopady prodejů dceřiných společností -- -- -- 10 10 -10 --

Dividendy -- -- -- -- -- -2 585 -2 585

Opravy minulých let -- -- -- -- -- -- --

Přírůstky a úbytky celkem (E) -- -- -- -903 230 -903 230 -544 442 -1 447 672

Převody v rámci vlastního kapitálu 1 998 000 -1 998 000 -- -- -- -- --

Převody v rámci vlastního kapitálu celkem (F) 1 998 000 -1 998 000 -- -- -- -- --

Stav k 30. 6. 2021 (G) = (A + D + E + F) 2 000 000 954 610 -57 720 4 548 547 7 445 437 726 599 8 172 036

5.2. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 

― za období šesti měsíců končící 30. června 2022 (neauditovaný)

― za období šesti měsíců končící 30. června 2021
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5.3. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
za období končící 30. června 2022 (neauditovaný)

v tis. Kč Bod přílohy
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI    

Zisk po zdanění za účetní období  1 652 992 467 746

Úpravy o:    

Odpisy dlouhodobého majetku  291 408 347 576

Snížení hodnoty zásob  -22 806 32 758

Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení  1 405 -611

Zisk (+)/ztráta (-) z prodeje pozemků, budov a zařízení, investic 
do nemovitostí a nehmotných aktiv

 892 -26 889

Zisk (+)/ztráta (-) z prodeje zásob  25 480 14 175

Zisk (+)/ztráta (-) z finančních nástrojů  -254 154 -24 474

Zisk (+)/ztráta (-) z prodeje aktiv držených k prodeji  -- --

Zisk (+)/ztráta (-) z prodeje dceřiných společností  -- -88

Čistý úrokový výnos (+)/náklad (-)  161 706 159 489

Tvorba (+)/Zúčtování (-) opravných položek k obchodním 
a jiným pohledávkám, odpisy

 22 174 15 870

Tvorba (+)/Zúčtování (-) rezerv  -48 781 10 861

Zisk z výhodné koupě  -- --

Daň z příjmů  340 209 105 937

Nerealizované kurzové zisky/ztráty  -2 207 42 551

Přecenění investic do nemovitostí  3 921 --

Podíl na zisku (+)/ztrátě (-) přidružených a společných podniků  -43 286 -40 936

Ostatní  -73 --

Zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu  2 128 880 1 103 965

Přírůstek (+)/Úbytek (-) obchodních pohledávek a ostatních aktiv*  -34 009 108 126

Přírůstek (+)/Úbytek (-) zásob (včetně příjmů z prodeje)  -1 060 614 242 943

Přírůstek (+)/Úbytek (-) obchodních a ostatních závazků**  5 631 955 -574 482

Peněžní toky z provozních operací  6 666 212 880 552

Zaplacené úroky  -221 847 -144 938

Zaplacená daň z příjmů  -435 267 -211 151

Čisté peněžní toky z provozní činnosti  6 009 098 524 463

v tis. Kč Bod přílohy
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI    

Příjem z prodeje pozemků, budov a zařízení, investic do nemovitostí 
a nehmotných aktiv

 77 669 175 865

Pořízení pozemků, budov a zařízení, investic do nemovitostí 
a nehmotných aktiv

 -548 937 -323 717

Pořízení investic do dceřiných společností, bez nabytých peněžních prostředků  -- -207 214

Příjem z dividend  65 000 100 000

Příjem z prodeje dceřiných společností  -- 360 075

Poskytnuté půjčky  -1 603 800 -1 011 361

Splátky poskytnutých půjček  27 190 277 489

Přijaté úroky  32 655 13 139

Čisté peněžní toky z investiční činnosti  -1 950 223 -615 724

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI    

Příjmy z přijatých půjček  3 815 394 2 151 020

Splátky přijatých půjček  -1 739 143 -754 974

Příjmy z emise dluhopisů  1 000 332 265

Splátky dluhopisů  -5 709 -63 995

Platba dividend  -22 908 -2 585

Splátky závazků z leasingů  -45 118 -61 722

Dopad změn nekontrolních podílů  16 790 -1 296 941

Čisté peněžní toky z finanční činnosti  2 020 306 303 068

Čistý přírůstek/úbytek peněz a peněžních ekvivalentů  6 079 181 211 807

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku účetního období  2 585 581 1 656 023

Kurzové zisky (+)/ ztráty (-) z přepočtu peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů

 -10 099 15 016

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci účetního období  8 654 663 1 882 846

* Přírůstek (+)/Úbytek (-) pohledávek a ostatních aktiv obsahuje obchodní a jiné pohledávky, poskytnuté zálohy a časové rozlišení a daňové pohledávky 
vyjma pohledávky z titulu daně z příjmů.

** Přírůstek (+)/Úbytek (-) obchodních a ostatních závazků zahrnuje obchodní a jiné závazky, finanční nástroje a finanční závazky, výnosy příštích období 
a daňové závazky vyjma závazku z titulu daně z příjmů.
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06
PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

6.1. ÚČETNÍ JEDNOTKA

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále „mateřská společnost“ 
nebo „společnost CSG“ nebo „CSG“ nebo „emitent“) je 
akciová společnost založená v souladu s právními předpisy 
České republiky dne 13. října 2014. Její sídlo je na adrese 
Pernerova 691/42, Karlín, 186 00  Praha 8.

Tato zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka 
(dále „mezitímní účetní závěrka“) za období šesti měsíců 
končící 30. června 2022 zahrnuje výkazy mateřské spo-
lečnosti, jejích dceřiných společností a podniků pod pod-
statným či společným vlivem (společně jsou označovány 
jako „skupina“ nebo „skupina CSG“). Subjekty náležící do 
skupiny jsou uvedeny v bodě 24 – Subjekty ve skupině.

6.2. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ 
 KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

(a) Prohlášení o shodě

Tato mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu 
s IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví a měla by být 
interpretována ve spojení s poslední roční konsolido-
vanou účetní závěrkou společnosti CSG za rok končící 
31. prosince 2021 (dále „poslední roční účetní závěrka“), 
sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účet-
ního výkaznictví (IFRS), obsahujícími Mezinárodní účetní 
standardy (IAS), které vyhlašuje Rada pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB), a interpretacemi vydanými 
Výborem IASB pro výklad mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRIC) ve znění přijatém Evropskou 
unií a požadavky českých předpisů, především Zákona 
o účetnictví 563/1991 Sb. týkajícího se zveřejňovaných 
informací v příloze účetní závěrky.

V souladu s IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví jsou 
v této mezitímní účetní závěrce zahrnuty vybrané 
popisy k vysvětlení událostí a transakcí, které jsou 
významné k porozumění změn ve finanční pozici 
a výkonnosti skupiny od poslední roční účetní závěrky. 

Tato mezitímní účetní závěrka nebyla ověřena ani 
přezkoumána auditorem.

Vydání této mezitímní účetní závěrky skupiny bylo schvá-
leno představenstvem dne 29. září 2022.

(b) Předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky

Tato mezitímní účetní závěrka vychází z předpokladu, že 
skupina bude v dohledné budoucnosti schopna pokra-
čovat ve své činnosti. Toto přesvědčení vychází z analýzy 
informací o stávajících podmínkách i z odhadů budoucích 
podmínek včetně výhledů budoucí ziskovosti, peněžních 
toků a kapitálových zdrojů.

(c) Funkční a prezentační měna

Tato mezitímní účetní závěrka je vykázána v českých 
korunách („Kč“). Funkční měnou každé účetní jednotky ve 
skupině je měna primárního ekonomického prostředí, ve 
kterém účetní jednotka působí. Funkční měnou jsou v pří-
padě českých společností české koruny („Kč“), v případě slo-
venských společností eura („EUR“), u ostatních společností 
vždy měna běžně užívaná v místě sídla. Veškeré finanční 
informace vykázané v českých korunách jsou zaokrouhleny 
na nejbližší tisíc, není-li uvedeno jinak.

Česká koruna je prezentační měnou a funkční měnou 
mateřské společnosti.

(d) Použití odhadů a úsudků

Sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví vyžaduje používání urči-
tých účetních odhadů zásadního významu, které ovliv-
ňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. 
Vyžaduje také, aby vedení účetní jednotky při aplikaci 
účetních postupů skupiny použilo předpoklady založené 
na vlastním úsudku. Výsledné účetní odhady – právě 
proto, že jde o odhady – se zřídkakdy rovnají příslušným 
skutečným výsledkům.

Významné odhady učiněné vedením použité při sesta-
vování této mezitímní účetní závěrky a významné zdroje 
nejistoty v odhadech jsou konzistentní s těmi, které byly 
učiněny při přípravě poslední roční účetní závěrky.

07
VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ 
POSTUPY

08
ZMĚNY VE STRUKTUŘE 
SKUPINY

Významné účetní metody a pravidla použité při přípravě této mezitímní účetní závěrky jsou konzistentní s těmi, které byly 
použity v poslední roční účetní závěrce.

A NOVÉ AKVIZICE DO SKUPINY

I. nově založené společnosti
V období od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 byly založeny následující společnosti, které jsou součástí skupiny:

Název Typ akvizice Datum založení
Efektivní 

vlastnický podíl %

CLEVELOPMENT SPV a.s. založeno 06. 05. 2022 100 %

Development Přelouč s.r.o. založeno 17. 02. 2022 90 %

GACEL Holding s.r.o. založeno 25. 04. 2022 100 %

HARVO SPV s.r.o. založeno 13. 01. 2022 90 %

LAIRAN SPV a.s. založeno 11. 01. 2022 100 %

REALID SPV a.s. založeno 06. 05. 2022 100 %

RELAZA SPV a.s. založeno 05. 05. 2022 100 %

TATRA a.s. založeno 06. 05. 2022 100 %

II. nově založené společnosti pod společným vlivem
V 1. pololetí roku 2022 nebyla založena žádná nová společnost pod společným vlivem.
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III. dceřiné společnosti pořízené – IFRS 3 podnikové kombinace
V 1. pololetí roku 2022 společnost nepořídila žádné společnosti v rámci IFRS 3 – podnikové kombinace.

IV. dceřiné společnosti pořízené – pod společnou kontrolou
V 1. pololetí roku 2022 společnost nepořídila žádné společnosti pod společnou kontrolou.

V. změny nekontrolních podílů bez změny kontroly
ݖ  EHC Service s.r.o. – zvýšení podílu
ݖ  EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. – zvýšení podílu
ݖ  EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA s.r.o. – zvýšení podílu
ݖ  HELI COMPANY s.r.o. – zvýšení podílu
ݖ  Slovak Training Academy, s.r.o. – zvýšení podílu
ݖ  STA TECHNOLOGY, s.r.o. – zvýšení podílu

B PRODEJE ZE SKUPINY

V 1. pololetí roku 2022 nedošlo k žádným prodejům společností ze skupiny.

09
VÝPLATA DIVIDENDY

10
TRŽBY

Dividendy se vykazují v rámci vlastního kapitálu jako rozdělení zisku akcionářům, a to po schválení výplaty akcionáři 
společnosti CSG. Za období šesti měsíců končící 30. června 2022 společnost CSG nevyplatila, resp. neschválila výplatu divi-
dend. Dividendy vyplacené dceřinými společnostmi minoritním akcionářům jsou vykázané ve výkazu o změně vlastního 
kapitálu jako snížení nekontrolních podílů.

Následující tabulka shrnuje informace o výnosech ze smluv se zákazníky (v souvislosti s pokračujícími činnostmi) 
v členění podle geografického umístění, hlavních produktů a služeb a období vykázání výnosu za 1. pololetí roku 2022 
dle požadavků IFRS 15:

POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2022

v tis. Kč
Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu
Ostatní pokra-
čující činnosti

Celkem pokra-
čující činnosti

TRŽBY DLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ      

Česká republika 2 384 985 436 317 117 147 245 106 3 183 555

Slovensko 360 803 194 926 91 556 7 046 654 331

Evropská unie 431 093 211 764 388 573 30 468 1 061 898

Spojené státy americké 1 857 146 -- 21 545 2 929 1 881 620

Nigérie 81 940 -- -- -- 81 940

Indonésie 511 241 -- -- -- 511 241

Ostatní 5 807 593 443 712 133 012 39 342 6 423 659

Tržby celkem 11 434 801 1 286 719 751 833 324 891 13 798 244

TRŽBY Z HLAVNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB      

Výroba a oprava vojenské techniky 1 704 980 -- -- -- 1 704 980

Servis a oprava vojenské techniky 829 266 -- -- -- 829 266

Výroba nákladních automobilů -- 85 008 -- -- 85 008

Servis vozidel a jejich příslušenství -- 3 004 -- 673 3 677

Výroba brzdových systémů -- 741 422 -- -- 741 422

Servis a oprava brzdových systémů -- 355 271 -- -- 355 271

Dodávky energie -- 173 -- -- 173

Ostatní strojírenská výroba -- 25 275 -- -- 25 275

Údržba a oprava letadel/helikoptér -- -- 447 152 -- 447 152

Specializované příslušenství pro letadla/helikoptéry -- -- 40 025 -- 40 025

Služby v leteckém průmyslu -- -- 103 522 -- 103 522

Výroba radarové techniky -- -- 157 365 -- 157 365

Přepravní služby / logistika 5 025 -- -- 4 874 9 899

Prodej zboží 8 884 069 3 282 -- 94 963 8 982 314

Ostatní 11 462 73 284 3 769 224 380 312 895

Tržby celkem 11 434 802 1 286 719 751 833 324 890 13 798 244

TRŽBY DLE OBDOBÍ VYKÁZÁNÍ VÝNOSU      

Produkty a služby převedené k určitému okamžiku 10 135 720 1 213 434 82 507 94 963 11 526 624

Produkty a služby převedené v průběhu období 964 105 73 284 604 247 119 070 1 760 706

Příjmy z pronájmu nemovitostí -- -- -- 9 510 9 510

Ostatní výnosy 334 977 -- 65 079 101 348 501 404

Tržby celkem 11 434 802 1 286 718 751 833 324 891 13 798 244
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POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2021

v tis. Kč
Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu
Ostatní pokra-
čující činnosti

Celkem pokra-
čující činnosti

TRŽBY DLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ      

Česká republika 337 357 366 365 208 247 934 393 1 846 362

Slovensko 299 672 221 137 1 500 5 406 527 714

Evropská unie 321 860 159 391 147 557 53 136 681 944

Spojené státy americké 242 484 -- 292 490 -- 534 974

Nigérie 1 129 469 -- -- -- 1 129 469

Indonésie 58 328 216 454 -- 130 274 912

Ostatní 1 458 066 16 574 464 780 209 252 2 148 672

Tržby celkem 3 847 237 979 920 1 114 573 1 202 317 7 144 048

TRŽBY Z HLAVNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB      

Výroba a oprava vojenské techniky 825 815 -- -- 129 825 945

Servis a oprava vojenské techniky 654 796 -- -- -- 654 796

Výroba nákladních automobilů -- 6 285 -- -- 6 285

Servis vozidel a jejich příslušenství -- 18 509 -- -- 18 509

Výroba brzdových systémů -- 490 035 -- -- 490 035

Servis a oprava brzdových systémů -- 259 573 -- -- 259 573

Ostatní strojírenská výroba -- 34 190 -- -- 34 190

Údržba a oprava letadel/helikoptér -- -- 379 271 -- 379 271

Specializované příslušenství pro helikoptéry -- -- 44 628 -- 44 628

Služby v leteckém průmyslu -- -- 489 853 -- 489 853

Výroba radarové techniky -- -- 200 822 -- 200 822

Přepravní služby / logistika 27 310 84 993 -- -- 112 303

Prodej zboží 2 154 924 82 405 -- 973 721 3 211 051

Ostatní 184 391 3 930 -- 228 466 416 787

Tržby celkem 3 847 237 979 920 1 114 573 1 202 317 7 144 048

TRŽBY DLE OBDOBÍ VYKÁZÁNÍ VÝNOSU      

Produkty a služby převedené k určitému okamžiku 2 769 566 975 866 155 1 088 100 4 833 687

Produkty a služby převedené v průběhu období 255 925 1 503 820 222 76 725 1 154 375

Příjmy z pronájmu nemovitostí -- -- -- 2 820 2 820

Ostatní výnosy 821 746 2 551 294 196 34 672 1 153 165

Tržby celkem 3 847 237 979 920 1 114 573 1 202 317 7 144 048

11
SPOTŘEBA MATERIÁLU 
A NÁKLADY NA PRODANÉ ZBOŽÍ

12
SLUŽBY

v tis. Kč
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

Spotřeba materiálu 1 898 845 1 450 734

Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby 6 559 945 -346 854

Náklady na prodané zboží, výrobky a smlouvy o zhotovení 11 594 2 551 419

Změny opravné položky k prodaným zásobám -- --

Náklady celkem 8 470 384 3 655 299

v tis. Kč
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021

Administrativní náklady a ostatní služby 479 243 391 218

Náklady na služby spojené s výrobou a ostatní náklady na subdodavatele 158 067 301 810

Služby a subdodávky související s výrobou 886 848 291 618

Doprava a cestovné 164 447 215 126

Náklady na energie 180 398 83 220

Nájemné 6 274 6 902

Opravy a udržování 41 157 40 513

Služby celkem 1 916 434 1 330 407



25

dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU za období šesti měsíců končící 30. června 2022

24

CZECHOSLOVAK GROUP / KONSOLIDOVANÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA

13
OSOBNÍ NÁKLADY

14
POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 15

PODÍLY V PŘIDRUŽENÝCH 
A SPOLEČNÝCH PODNICÍCH

Pololetí končící 30. 6. 2022 Pololetí končící 30. 6. 2021

v tis. Kč

Osobní 
náklady 
celkem

Z toho 
náklady na 

členy klíčového 
managementu

Osobní 
náklady 
celkem

Z toho 
náklady na 

členy klíčového 
managementu

Mzdové náklady 995 831 89 942 961 233 119 854

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 335 223 31 153 313 759 40 935

Ostatní osobní náklady 42 685 810 36 599 874

Osobní náklady celkem 1 373 739 121 905 1 311 591 161 663

ÚČETNÍ HODNOTA 
 
v tis. Kč

Pozemky 
a budovy

Stroje 
a zařízení

Zařízení 
budov 

a staveb

Práva 
k užívání – 

pozemky 
a budovy

Práva 
k užívání – 

stroje 
a zařízení

Nedokončený 
hmotný 
majetek Celkem

Stav k 1. lednu 2022 3 066 802 1 405 433 61 342 494 364 181 870 316 071 5 525 882

Akvizice pod společnou 
kontrolou

-- -- -- -- -- -- --

Akvizice prostřednictvím podni-
kových kombinací

-- -- -- -- -- -- --

Přírůstky 37 685 153 691 3 328 21 627 19 913 264 184 500 428

Odpisy účtované za dané 
období

-30 303 -125 650 -2 464 -39 280 -25 641 994 -222 344

Opravná položka -- -1 183 -222 -- -- -- -1 405

Úbytky -1 284 -29 323 -13 -3 554 -10 061 -148 514 -192 749

Úbytky z divestice -- -- -- -- -- -- --

Přeúčtování 8 763 27 384 -- -- -- -36 147 --

Dopady změn směnných kurzů -3 101 -3 678 -52 -1 170 -134 -62 -8 197

Stav k 30. červnu 2022 3 078 562 1 426 674 61 919 471 987 165 947 396 526 5 601 615

K 30. červnu 2022 měla skupina 3 711 řadových zaměstnanců (31. prosince 2021: 3 574; 30. června 2021: 3 771) a 175 členů  
klíčového managementu (31. prosince 2021: 165; 30. června 2021: 190).

Nejvýznamnějším přírůstky v kategorii stroje a zařízení v prvním pololetí roku 2022 představují pořízení a modernizace 
výrobních prostor společnosti DAKO-CZ, a.s., ve výši 28 mil. Kč a DAKO Machinery ve výši 27 mil. Kč. Dále pak výroba 
vlastního testovacího radaru a pořízení vysoce výkonné IT techniky ve společnosti ELDIS, celkem ve výši 26 mil. Kč. 
Nejvýznamnější přírůstek v kategorii nedokončený hmotný majetek včetně záloh v prvním pololetí roku 2022 představují 
modernizace výrobních zařízení ve společnosti DAKO-CZ, a.s., ve výši 31 mil. Kč.

ÚČETNÍ HODNOTA 
 
v tis. Kč

Pozemky 
a budovy

Stroje 
a zařízení

Zařízení 
budov 

a staveb

Práva 
k užívání – 

pozemky 
a budovy

Práva 
k užívání – 

stroje 
a zařízení

Nedokončený 
hmotný 
majetek Celkem

Stav k 1. lednu 2021 3 433 887 1 634 228 59 119 534 577 69 777 297 315 6 028 903

Akvizice pod společnou 
kontrolou

-- -- -- -- -- -- --

Akvizice prostřednictvím podni-
kových kombinací

2 839 12 797 -- 118 648 -- -- 134 284

Přírůstky 14 853 133 896 2 834 55 273 6 936 142 592 356 384

Odpisy účtované za dané 
období

-59 315 -156 472 -3 033 -43 910 -15 281 -- -278 011

Opravná položka 611 -- -- -- -- -- 611

Úbytky -3 312 -672 -200 -2 073 -3 786 -85 032 -95 075

Úbytky z divestice -- -- -- -- -- -- --

Přeúčtování 45 803 8 517 -- -- -905 -53 415 --

Dopady změn směnných kurzů -24 708 -25 485 -326 -8 970 -1 225 -2 251 -62 965

Stav k 30. červnu 2021 3 410 658 1 606 809 58 394 653 545 55 516 299 209 6 084 131

Přímý 
vlastnický 

podíl

Účetní 
výše 

investice

Přímý 
vlastnický 

podíl

Účetní 
výše 

investice

v tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2021

PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI Stát     

ZVS technology, s.r.o. Slovensko 27,54 % 49 27,54 % 50

      

SPOLEČNÉ PODNIKY      

CSG CENTRAL ASIA a.s. Česká republika 30,00 % -- 30,00 % --

FALCON CSG a.s. Česká republika 30,00 % 590 30,00 % 576

Milconn, a.s. Česká republika 50,00 % 6 060 50,00 % 3 235

TATRA skupina* Česká republika 65,00 % 1 849 927 65,00 % 1 860 682

      

VÝVOJ Martin, a.s.** Slovensko 61,56 % 373 704 61,56 % 387 502

Celkem   2 230 330  2 252 045

* TATRA skupina zahrnuje entity TATRA TRUCKS a.s., TATRA METALURGIE a.s., a TATRA EXPORT s.r.o. 
** VÝVOJ Martin, a.s., do 22. 12. 2021 plně konsolidovaná společnost

Nejvýznamnější přírůstky v kategorii pozemky, budovy a zařízení v prvním pololetí 2021 představují nákupy soustruž-
nického a frézovacího obráběcího centra společností DAKO-CZ, a.s. (34 617 tis. Kč), pořízení automobilů společnosti 
Hyundai Centrum Praha s.r.o. (42 224 tis. Kč) a poskytnutí záloh společností DAKO-CZ, a.s. (19 721 tis. Kč) na nákup 
strojů. K nejvýznamnějším úbytkům v prvním pololetí 2021 patří prodej budovy ve společnosti ZVS IMPEX, akciová 
spoločnosť (3 007 tis. Kč).

Skupina má investice v následujících přidružených a společných podnicích:
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v tis. Kč 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Kontokorent 1 802 190 1 328 598

Zajištěné bankovní úvěry 3 820 189 2 346 414

Vlastnické půjčky a půjčky od jiných spřízněných stran 47 193 53 962

Úvěry od třetích stran (jiné úvěry) 291 462 157 697

Půjčky a úvěry v naběhlé hodnotě celkem 5 961 034 3 886 671

Deriváty 69 357 45 373

Finanční závazky v reálné hodnotě celkem 69 357 45 373

Ostatní finanční závazky 102 705 77 845

Finanční závazky z nájmů 605 808 653 240

Půjčky, úvěry, deriváty a ostatní finanční nástroje celkem 6 735 804 4 663 129

   

Dlouhodobé půjčky a úvěry 3 332 851 1 241 963

Krátkodobé půjčky a úvěry 2 628 183 2 644 708

Půjčky a úvěry celkem 5 961 034 3 886 671

   

Dlouhodobé finanční instrumenty 645 246 639 773

Krátkodobé finanční instrumenty 132 624 136 685

Finanční instrumenty celkem 777 870 776 458

   

Dlouhodobé půjčky, úvěry a jiné finanční nástroje 3 978 097 1 881 736

Krátkodobé půjčky, úvěry a jiné finanční nástroje 2 760 807 2 781 393

Půjčky, úvěry a ostatní finanční nástroje celkem 6 738 904 4 663 129

16
PŘIJATÉ ÚVĚRY, PŮJČKY 
A JINÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY

17
DLUHOPISY

Následující tabulky obsahují základní informace k emitovaným dluhopisům. V prvním pololetí 2022 skupina neemitovala 
žádné nové dluhopisy.

v tis. Kč 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Emitované dluhopisy 4 596 034 4 597 926

Nezaplacené úroky 31 076 20 223

Mezisoučet 4 627 110 4 618 149

Náklady na emisi -36 557 -42 264

Dluhopisy celkem 4 590 553 4 575 885

   

Dlouhodobé 4 570 989 4 567 172

Krátkodobé 19 564 8 713

Dluhopisy celkem 4 590 553 4 575 885

Na dluhopisy k 30. červnu 2022 a k 31. prosinci 2021 se vztahovaly následující podmínky:

v tis. Kč Měna
Nominální 

úroková míra
Splatné 

v roce

Stav 
k 30. červnu 

2022
Splatné 

do 1 roku
Splatné 

od 1 do 5 let

Splatné 
v následují-
cích letech

CSG VAR/24 CZK variabilní 2019–2024 2 030 060 30 260 1 999 800 --

CSG VAR/26 CZK variabilní 2021–2026 2 000 004 4 2 000 000 --

CSG VAR/2026 EUR EUR fixní 2021–2026 597 046 812 596 234 --

v tis. Kč Měna
Nominální 

úroková míra
Splatné 

v roce

Stav 
k 31. prosinci 

2021
Splatné 

do 1 roku
Splatné 

od 1 do 5 let

Splatné 
v následují-
cích letech

CSG VAR/24 CZK variabilní 2019–2024 2 018 149 19 349 1 998 800 --

CSG VAR/26 CZK variabilní 2021–2026 2 000 000 -- 2 000 000 --

CSG VAR/2026 EUR EUR fixní 2021–2026 600 000 874 599 126 --

Ke dni sestavení pololetní zprávy skupina plní hodnotu konsolidovaného čistého poměru zadluženosti definovaného 
v prospektu dluhopisů.
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v tis. Kč 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Materiál 2 757 597 2 684 889

Hotové výrobky 173 545 381 292

Zboží 627 909 1 358 205

Nedokončená výroba 1 005 657 833 617

Nemovitosti určené k obchodování 119 000 --

Zálohy dodavatelům 2 413 616 802 493

Zásoby celkem 7 097 324 6 060 496

Výše opravné položky k zásobám k 30. červnu 2022 byla 129 132 tis. Kč (31. 12. 2021: 151 938 tis. Kč).

K 30. červnu 2022 byly zásoby ve výši 2 027 123 tis. Kč (31. 12. 2021: 2 189 353 tis. Kč) poskytnuty jako zástava k zajištění 
bankovních úvěrů.

Významné změny nekontrolního podílu během 1. pololetí 2022 zahrnují zejména tyto změny efektivního vlastnického 
podílu:

ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. na 100 %
ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA s. r. o. na 100 %
ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti Slovak Training Academy, s.r.o., na 100 %
ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti EHC Service s.r.o. na 100 %
ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti HELI COMPANY s.r.o. na 100 %
ݖ  Zvýšení efektivního podílu ve společnosti STA TECHNOLOGY, s.r.o., na 67 %

Dále došlo ke snížení nekontrolního podílu ve výši 22 908 tis. Kč (v 1. pololetí 2021: 2 585 tis. Kč) 
v souvislosti s výplatou dividend minoritním akcionářům.

Dopady změn nekontrolních podílů jsou vykázané ve vlastním kapitálu, 
viz konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu.

18
ZÁSOBY

19
NEKONTROLNÍ PODÍLY

20
FINANČNÍ ZÁRUKY 
A PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

v tis. Kč 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Poskytnuté záruky 870 821 969 056

Finanční záruky a podmíněné závazky celkem 870 821 969 056

Poskytnuté záruky k 30. 6. 2022 zahrnují zejména záruky společností RETIA, a.s., k přijatým projektových zálohám 
(720 180 tis. Kč) a ELDIS Pardubice, s.r.o. (145 025 tis. Kč). Tyto záruky jsou spojeny se zárukami zákazníkům za dodání 
produktů bez závad.

Celková hodnota poskytnutých záruk k 31. 12. 2021 byla tvořena především zárukami poskytnutými společností RETIA, a.s., 
(719 644 tis. Kč), ELDIS Pardubice, s.r.o., (177 189 tis. Kč) a CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (66 575 tis. Kč).
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Pravidla a postupy pro řízení finančních a provozních 
rizik se od 31. prosince 2021 nezměnily a jsou popsány 
ve výroční zprávě skupiny za rok 2021.

Během prvního pololetí roku 2022 došlo k relativně 
významnému zvýšení korunových úrokových sazeb, což 
vedlo k přehodnocení strategie zajišťování úrokových 
rizik v měně EUR. Byly zajištěny úrokové sazby význam-
ných bankovních úvěrů ve skupině denominovaných 
v EUR a také byl realizován skupinový makrohedging 
EUR sazeb.

K jiným významným změnám, které by ovlivnily cha-
rakter nebo výši rizik spojených s finančními nástroji 
a řízením úrokového či měnového rizika, nedošlo.

Při posuzování kreditního rizika a tvorby opravných 
položek k pohledávkám společnosti ze skupiny 
posoudily stále aktuální dopady pandemie COVID-19 
a zvýšené riziko globální ekonomické recese, nicméně 
nedošlo k významnému zvýšení kreditního rizika, 
a tudíž ani nutnosti dodatečné tvorby opravných polo-
žek v souvislosti s pandemií či potenciálním poklesem 
výkonnosti významných světových ekonomik, se kte-
rými společnosti skupiny obchodují.

Zároveň během prvního pololetí roku 2022 nedošlo 
k žádným významným transakcím, které by ovlivnily 
riziko likvidity skupiny, a to včetně výše zmíněné pande-
mie COVID-19.

21. 1. TŘÍDY A KATEGORIE FINANČNÍCH 
INSTRUMENTŮ A STANOVENÍ JEJICH 
REÁLNÉ HODNOTY

Následující tabulka obsahuje informace o:

ݖ  Třídách finančních instrumentů, jejich podstatě 
a charakteristikách;

ݖ  Naběhlé hodnotě finančních instrumentů;

ݖ  Reálné hodnotě finančních nástrojů (s výjimkou 
finančních nástrojů, jejichž hodnota se blíží jejich 
reálné hodnotě);

ݖ  Úrovni hierarchie reálné hodnoty finančních aktiv 
a finančních závazků, pro které byla zveřejněna 
reálná hodnota.

Hierarchie úrovní 1 až 3 reálné hodnoty jsou založeny na 
míře, do které je reálná hodnota pozorovatelná:

ݖ  Měření reálné hodnoty na úrovni 1 jsou ta, která 
jsou odvozena z kótovaných cen (neupravených) na 
aktivních trzích pro identická aktiva nebo pasiva;

ݖ  Měření reálné hodnoty na úrovni 2 jsou taková, 
která jsou odvozena od vstupů jiných než kótované 
ceny zahrnuté do úrovně 1 a která jsou pro aktivum 
nebo závazek pozorovatelná buď přímo (tj. jako 
ceny), nebo nepřímo (tj. odvozená z cen); 

ݖ  Měření reálné hodnoty na úrovni 3 jsou ta, která 
jsou odvozena z oceňovacích technik zahrnujících 
vstupy pro aktivum nebo závazek, který není 
založen na zjistitelných tržních údajích (nepozorova-
telné vstupy).

Následující tabulka ukazuje účetní a reálnou hod-
notu finančních aktiv a závazků, které se ve výkazu 
o finanční pozici skupiny vykazují v naběhlé hodnotě 
včetně úrovní stanovení reálné hodnoty.

21
METODY ŘÍZENÍ RIZIK

30. 6. 2022

v tis. Kč Účetní hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

FINANČNÍ AKTIVA NEVYKÁZANÁ V REÁLNÉ HODNOTĚ     

Poskytnuté půjčky 2 543 685  2 543 685  

Obchodní a jiné pohledávky 3 179 011    

Smluvní aktiva 639 524    

Náklady na získání/splnění smlouvy 44 216    

Ostatní finanční aktiva 2 468 567  2 468 567  

FINANČNÍ ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V REÁLNÉ HODNOTĚ     

Přijaté půjčky a úvěry 5 961 034  5 961 034  

Obchodní a jiné závazky 3 088 905    

Emitované dluhopisy včetně nezaplacených úroků 4 627 110  4 627 110  

Smluvní závazky krátkodobé a dlouhodobé 10 792 065    

31. 12. 2021

v tis. Kč Účetní hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

FINANČNÍ AKTIVA NEVYKÁZANÁ V REÁLNÉ HODNOTĚ

Poskytnuté půjčky 2 723 032  2 723 032  

Obchodní a jiné pohledávky 3 103 771    

Smluvní aktiva 749 539    

Náklady na získání/splnění smlouvy 46 664    

Ostatní finanční aktiva 574 472  574 472  

FINANČNÍ ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V REÁLNÉ HODNOTĚ     

Přijaté půjčky a úvěry 3 886 671  3 886 671  

Obchodní a jiné závazky 3 057 783    

Emitované dluhopisy včetně nezaplacených úroků 4 618 149  4 618 149  

Smluvní závazky krátkodobé a dlouhodobé 4 894 851    

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé úrovně reálných hodnot finančních aktiv a finančních závazků, které 
jsou oceněny reálnou hodnotou ve výkazu o finanční pozici:

30. 6. 2022

v tis. Kč Účetní hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

Deriváty – aktiva 398 192  398 192  

Deriváty – závazky 69 357  69 357  

31. 12. 2021

v tis. Kč Účetní hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

Deriváty – aktiva 298 948  298 948  

Deriváty – závazky 45 373  45 373  
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21. 2. DŮLEŽITÉ FAKTORY, RIZIKA 
A NEJISTOTY MAJÍCÍ DOPAD 
NA DALŠÍCH 6 MĚSÍCŮ

Skupina identifikuje níže uvedené faktory, které mohou 
ovlivnit její hospodaření ve zbytku kalendářního roku:

Zakázková náplň – schopnost společností zís-
kávat zakázky, resp. prodávat služby a produkty. 
Dlouhodobější a zásadnější pokles zakázkové náplně 
by ovlivnil využitelnost výrobních kapacit a produktivitu 
společností, na což by skupina musela reagovat opatře-
ními na snižování nákladů a změnou procesů. Z tohoto 
pohledu by bylo možné očekávat dočasný dopad na 
ekonomickou výkonnost.

Riziko protistran – odběratelů – schopnost odběratelů 
dostát svým smluvním závazkům, tj. především hradit 
dodané zboží a služby (dopad na cash flow). Trvalé 
zhoršení platební morálky odběratelů by se nega-
tivně projevilo na tocích hotovosti a prostřednictvím 
opravných položek či odpisů pohledávek i na výsledku 
hospodaření.

Riziko dodavatelského řetězce – rizika dodávek zboží 
a služeb nezbytných pro řádné fungování společností 
(dopad na realizace zakázek v termínu a produktivitu 
společností). Výpadky dodávek by mohly ohrozit plnění 
jednotlivých zakázek, případně jejich výnosnost a tím 
i celkovou produktivitu společností.

Riziko pracovní síly – lidský kapitál je nutným před-
pokladem pro plnění činností společností. Dostatečně 
dimenzovaný a kvalifikovaný personál je nutnou pod-
mínkou. Rizika výpadků pracovníků například z důvodu 
nařízené karantény mohou v případě většího rozsahu 
a dlouhodobějšího trvání ovlivnit realizaci zakázek.

Riziko likvidity – schopnost skupiny financovat své 
činnosti a investice je podstatným předpokladem 
úspěšného fungování. Případné problémy finančního 
trhu by mohly zásadním způsobem ovlivnit zejména 
další rozvoj skupiny.

21. 3. ZTRÁTY ZE SNÍŽENÍ HODNOTY

U opravných položek a trvalého znehodnocení finančních aktiv byly vykázány tyto pohyby:

v tis. Kč 2022 2021

Stav k 1. 1. 436 462 400 458

Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 32 831 8 683

Zrušení (zúčtování) ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období -10 599 -12 515

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací -- 59

Prodej podílu se ztrátou kontroly -- --

Dopady změn směnných kurzů 642 2 035

Stav k 30. 6. 459 336 398 720

22
PROVOZNÍ SEGMENTY

Skupina vykazuje své výsledky v členění na jednotlivé 
provozní segmenty, pro něž jednotlivě existují konkrétní 
finanční ukazatele, jež jsou pravidelně managementem 
sledovány a vyhodnocovány. Tyto finanční ukazatele před-
stavují zejména výnosy od externích zákazníků (z prodeje 
vlastních výrobků, zboží, z poskytování služeb, z pronájmu 
a z dlouhodobých smluv) a provozní náklady, které 
dohromady tvoří zisk z provozní činnosti. Management 
u jednotlivých segmentů sleduje a vyhodnocuje i celková 
aktiva a závazky.

Na úrovni skupiny jsou provozní segmenty tvořeny jednot-
livými společnostmi ve skupině s podobným ekonomic-
kým zaměřením a oborem činnosti.

Skupina je rozdělena na následující segmenty:

(1) Obranný průmysl
Společnosti skupiny, jejichž hlavním předmětem činnosti 
je obchodní nebo výrobní činnost, případně poskytování 
služeb v oblasti vojenského materiálu, vojenských zařízení 
a systémů patřících do segmentu obranného průmyslu. 
Nejvýznamnější část tržeb je realizována mimo skupinu 
CSG externím zákazníkům, a to v regionech Evropské 
unie, Asie a Afriky. Mezi nejvýznamnější společnosti tohoto 
segmentu patří EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o., která je 
lídrem na českém trhu s vojenským materiálem. Nabízí 
mnoho typů vojenských vozidel, zbraňových systémů 
a munice, k nimž zabezpečuje kompletní servis – náhradní 
díly, munici, opravy i modernizace. Některá vozidla vyrábí 
vlastními silami a prostředky, stejně jako množství druhů 
náhradních dílů. Další významnou společností je TATRA 
DEFENCE VEHICLE a.s., která dodává pro Armádu ČR 
i zahraniční zákazníky mimo jiné obrněná vozidla Pandur, 
Titus a pancéřované kabiny vlastního vývoje. EXCALIBUR 
INTERNATIONAL a.s. se zaměřuje na obchod s leteckou 
technikou a speciálním materiálem včetně souvisejících 
logistických a poprodejních služeb. Slovenská společnost 
MSM Martin, a.s., se specializuje na opravy pozemní 
vojenské techniky a modernizaci vojenských a speciálních 
vozidel včetně prodeje náhradních dílů. Firma se dále 
specializuje na výrobu munice a svými službami pokrývá 
její komplexní životní cyklus včetně prodlužování technic-
kého života. Společnost dále vyvíjí a vyrábí rádionavigační 
elektroniku. Slovenské společnosti ZVS se zabývají zejména 

výrobou munice a vývojem, výrobou a prodejem střelných 
zbraní. V roce 2020 byl tento segment rozšířen o společ-
nost FABRICA DE MUNICIONES DE GRANADA S.L., která 
se věnuje primárně výrobě munice.

(2) Strojírenství
Ve strojírenském segmentu působí zejména společ-
nosti DAKO-CZ, a.s., a TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. 
DAKO-CZ, a.s., je výrobcem pneumatických, elektromecha-
nických a hydraulických brzdových systémů a komponentů 
pro kolejová vozidla s 205letou tradicí. Společnost TRUCK 
SERVICE GROUP s.r.o. se věnuje především výkupu, 
repasím a financování prodeje vozidel TATRA. Společnosti 
tohoto segmentu realizují většinu tržeb mimo skupinu CSG

(3) Služby leteckému průmyslu
V rámci tohoto segmentu působí zejména tyto spo-
lečnosti – Česká letecká servisní a.s., EUROPEAN AIR 
SERVICES s.r.o., JOB AIR Technic a.s. a ELDIS Pardubice, 
s.r.o. Tyto společnosti se zaměřují převážně na údržbu 
a opravu letadel a letadlového vybavení. Od roku 2020 je 
součástí tohoto segmentu i společnost RETIA, a.s., jež je 
významnou společností v oblasti vojenské elektroniky.

(4) Ostatní
Provozní segment Ostatní zahrnuje společnosti 
s ekonomickým zaměřením odlišným od společností 
zahrnutých ve výše uvedených provozních segmentech. 
Tyto společnosti generují výnosy zejména z pronájmu 
nemovitostí a prodeje spotřebního zboží. V roce 2021 byl 
tento segment rozšířen o kliniku asistované reprodukce 
Prague Fertility Centre.

Výše uvedené provozní segmenty mají svůj individuální 
management na úrovni jednotlivých společností a jejich 
účetní zásady jsou shodné. Skupina účtuje o výnosech 
a transakcích mezi segmenty tak, jako by se jednalo 
o výnosy a transakce se třetími stranami, tj. na úrovni 
tržních cen.
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Následující tabulky shrnují informace o provozních segmentech za první pololetí roku 2022 a srovnávací období.

ZA POLOLETÍ KONČÍCÍ 
30. 6. 2022 
 
v tis. Kč

Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu

Celkem 
sledované 
segmenty

Všechny 
ostatní 

segmenty

Eliminace 
vzájemných 

vztahů
Konsolidované 

údaje

Tržby – externí zákazníci 11 537 110 1 219 823 863 827 13 620 760 177 484 -- 13 798 244

Mezi segmenty 9 768 43 720 66 886 120 374 261 091 -381 465 --

Tržby celkem 11 546 878 1 263 543 930 713 13 741 134 438 575 -381 465 13 798 244

Celkové provozní náklady* -9 704 906 -950 983 -883 733 -11 539 622 -239 796 384 203 -11 395 215

EBITDA*** 1 841 972 312 560 46 980 2 201 512 198 779 2 738 2 403 029

Odpisy dlouhodobého majetku -95 511 -35 217 -113 845 -244 573 -46 835 -- -291 408

Zisk z provozní činnosti** 1 746 461 277 343 -66 865 1 956 939 151 944 2 738 2 111 621

Úrokový výnos 44 627 6 365 42 388 93 380 102 866 -78 530 117 716

Úrokový náklad -84 934 -8 326 -28 751 -122 011 -243 158 85 747 -279 422

Podíl na zisku 
přidružených společností -- -- -- -- 43 286 -- 43 286

Zisk/ztráta z prodeje 
majetkových účastí -- -- -- -- -- -- --

Zisk před zdaněním 1 706 154 275 382 -53 228 1 928 308 54 938 9 955 1 993 201

Daň z příjmů -285 255 1 214 -27 222 -311 263 -28 946 -- -340 209

Zisk po zdanění 1 420 899 276 596 -80 450 1 617 045 25 992 9 955 1 652 992

ZA POLOLETÍ KONČÍCÍ 
30. 6. 2021 
 
v tis. Kč

Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu

Celkem 
sledované 
segmenty

Všechny 
ostatní 

segmenty

Eliminace 
vzájemných 

vztahů
Konsolidované 

údaje

Tržby – externí zákazníci 3 917 393 786 316 1 510 993 6 214 702 929 346 -- 7 144 048

Mezi segmenty 19 674 3 667 428 907 452 248 105 141 -557 388 --

Tržby celkem 3 937 067 789 983 1 939 900 6 666 950 1 034 487 -557 388 7 144 048

Celkové provozní náklady* -3 528 834 -429 209 -1 754 465 -5 712 508 -958 620 566 805 -6 104 324

EBITDA***** 408 233 360 774 185 435 954 442 75 866 9 416 1 039 724

Odpisy dlouhodobého majetku -132 754 -35 173 -133 873 -301 800 -45 776 -- -347 576

Zisk z provozní činnosti** 275 479 325 601 51 562 652 642 30 090 9 416 692 148

Úrokový výnos 3 284 36 19 754 23 074 57 140 -49 365 30 850

Úrokový náklad -78 654 -9 841 -36 279 -124 774 -115 954 50 389 -190 339

Podíl na zisku přidružených 
společností -- -- -- -- 40 936 -- 40 936

Zisk/ztráta z prodeje majetko-
vých účastí 88 -- -- 88 -- -- 88

Zisk před zdaněním 200 197 315 796 35 037 551 030 12 213 10 441 573 683

Daň z příjmů -62 946 5 174 -21 657 -79 429 -26 508 -- -105 937

Zisk po zdanění 137 251 320 970 13 380 471 601 -14 295 10 441 467 746

* Provozní náklady zahrnují spotřebu materiálu, změnu stavu výrobků a nedokončenou výrobu, náklady na prodané zboží, osobní náklady, 
čisté ostatní provozní náklady/výnosy, čisté finanční náklady/výnosy (bez úroků).

** Uvedené obraty zde neváží na finální výkazové pozice z titulu zahrnutí čistých finančních nákladů/výnosů (bez úroků) do této pozice.

*** EBITDA v provozních segmentech neobsahuje zisk z prodeje majetkových účastí a podíl na zisku přidružených a společných podniků.

Celková aktiva a závazky po segmentech

K 30. 6. 2022 
 
v tis. Kč

Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu

Celkem 
sledované 
segmenty

Všechny 
ostatní 

segmenty

Eliminace 
vzájemných 

vztahů
Konsolidované 

údaje

Celková aktiva za segment 18 378 581 3 108 443 10 477 899 31 964 923 14 431 767 -9 439 974 36 956 716

Společnosti účtované 
metodou ekvivalence 373 753 -- -- 373 753 1 856 577 -- 2 230 330

Celkové závazky za segment -15 189 003 -2 096 958 -8 122 879 -25 408 840 -10 351 131 9 683 028 -26 076 943

K 31. 12 2021 
 
v tis. Kč

Obranný 
průmysl Strojírenství

Služby 
leteckému 

průmyslu

Celkem 
sledované 
segmenty

Všechny 
ostatní 

segmenty

Eliminace 
vzájemných 

vztahů
Konsolidované 

údaje

Celková aktiva za segment 13 257 027 2 638 621 10 681 403 26 577 051 9 644 986 -8 818 238 27 403 799

Společnosti účtované 
metodou ekvivalence 387 552 -- -- 387 552 1 864 493 -- 2 252 045

Celkové závazky za segment -9 614 008 -988 454 -8 266 240 -18 868 702 -8 101 013 8 818 173 -18 151 542
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24
SUBJEKTY VE SKUPINĚ

Následující tabulka obsahuje přehled subjektů ve skupině.

30. června 2022 31. prosince 2021

Název společnosti

Stát, kde je 
společnost 

registrována

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Česká republika 100,00 % mateřská 
společnost -- 100,00 % mateřská 

společnost --

AVIA Motors s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

AVIA Electric a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

AVIA AVIATION a.s. Česká republika 50,00 % přímý nekonsolidováno 50,00 % přímý nekonsolidováno

AVIEN, spol. s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý nekonsolidováno 100,00 % přímý nekonsolidováno

BREVETI SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSG a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSG AEROSPACE a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

Česká letecká servisní a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CLS Polska SP z.o.o. Polsko 100,00 % přímý nekonsolidováno 100,00 % přímý nekonsolidováno

EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. Česká republika 100,00% přímý plná 97,00 % přímý plná

EUROPEAN AIR SERVICES 
SLOVAKIA s.r.o. Slovensko 100,00% přímý plná 85,00 % přímý plná

Slovak Training Academy, s.r.o. Slovensko 100,00% přímý plná 92,35 % přímý plná

EHC Service s.r.o. Slovensko 100,00% přímý plná 92,35 % přímý plná

HELI COMPANY s.r.o. Slovensko 100,00% přímý plná 92,35 % přímý plná

STA TECHNOLOGY, s.r.o. Slovensko 67,00% přímý plná 61,87 % přímý plná

JOB AIR Technic a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TECHNOLOGY CS a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

RETIA a.s. Česká republika 95,00 % přímý plná 95,00 % přímý plná

ReDat Recording, a.s. Česká republika 95,00 % přímý nekonsolidováno 95,00 % přímý nekonsolidováno

Space T a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TRADITION CS a.s. Česká republika 97,50 % přímý plná 97,50 % přímý plná

ATRAK a.s. Česká republika 97,50 % přímý plná 97,50 % přímý plná

CS SOFT a.s. Česká republika 78,00 % přímý plná 78,00 % přímý plná

RADAS, s.r.o. Česká republika 78,00 % přímý nekonsolidováno 78,00 % přímý nekonsolidováno

MERIT SPV a.s. Česká republika 97,50 % přímý plná 97,50 % přímý plná

ELDIS Pardubice, s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

ELDIS Pardubice India Plt Indie 100,00 % přímý nekonsolidováno -- -- --

CSG DEAL a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSG DEFENCE a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

ARMY TRADE a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSG Land Systems CZ a.s. Česká republika 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

CSG Land System SK a.s. Slovensko 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

CZECH CAMOUFLAGE 
SYSTEMS a.s. Česká republika 72,00% přímý plná 72,00 % přímý plná

23
SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

URČENÍ SPŘÍZNĚNÝCH OSOB

Vztahy skupiny se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí 
následující tabulka.

(a) Přehled zůstatků se spřízněnými osobami k 30. červnu 2022 a 31. prosinci 2021:

Pohledávky 
a ostatní  
finanční 

aktiva

Závazky 
a ostatní  
finanční 
závazky

Pohledávky 
a ostatní  
finanční 

aktiva

Závazky 
a ostatní  
finanční 
závazky

V tis. Kč 30. 6. 2022 31. 12. 2021

Akcionáři 2 058 932 9 1 433 564 21

Spřízněné společnosti a spřízněné fyzické osoby 865 401 17 410 746 425 161 320

Klíčově vedení skupiny 47 186 626 47 762 50

Nekontrolní podíly -- 27 056 -- 27 427

Společné podniky 154 183 706 089 103 171 480 494

Přidružené společnosti -- -- 115 1 911

Celkem 3 125 702 751 190 2 331 037 671 223

(b)  Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 30. června 2022 
a končící 30. června 2021:

Výnosy Náklady Výnosy Náklady

V tis. Kč Pololetí končící 30. 6. 2022 Pololetí končící 31. 12. 2021

Akcionáři -- -- 14 368 --

Spřízněné společnosti a spřízněné fyzické osoby 48 792 12 637 23 388 10 248

Klíčově vedení skupiny -- -- -- --

Nekontrolní podíly -- -- 76 900

Společné podniky 348 832 1 555 436 64 693 412 061

Přidružené společnosti -- -- 1 --

Celkem 397 624 1 568 073 102 526 423 209

Transakce s akcionáři a klíčovým vedením skupiny představují vztahy z titulu přijatýcha poskytnutých půjček. 
Transakce se spřízněnými společnostmi a spřízněnými fyzickými osobami a dále s přidruženými a společnými 
podniky zahrnují především obchodní vztahy a vztahy z titulu přijatých a poskytnutých půjček.

Transakce s členy nejužšího vedení jsou popsány v bodu 13 – Osobní náklady.

Všechny transakce byly realizovány za běžných tržních podmínek.
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CZECHOSLOVAK GROUP / KONSOLIDOVANÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA

30. června 2022 31. prosince 2021

Název společnosti

Stát, kde je 
společnost 

registrována

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

CSG RAIL a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSGM a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CSG RECOVERY s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

DD ACQUISITION.a.s Česká republika 10,00 % přímý nekonsolidováno 10,00 % přímý nekonsolidováno

Engineering SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

ENVERCOTE a.s. Česká republika 60,00 % přímý plná 60,00 % přímý plná

CSG HEALTH CARE a.s. Česká republika 60,00 % přímý plná 60,00 % přímý plná

Prague Fertility Centre s.r.o. Česká republika 54,00 % přímý plná 60,00 % přímý plná

AsterIVF s.r.o. Česká republika 54,00 % přímý plná 60,00 % přímý plná

Sondany s.r.o. Česká republika 54,00 % přímý plná 60,00 % přímý plná

EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s. Česká republika 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

EXCALIBUR INTERNATIONAL 
HU Kft. Maďarsko 90,00 % přímý nekonsolidováno 90,00 % přímý nekonsolidováno

CSG USA, Inc. US 90,00 % přímý nekonsolidováno 90,00 % přímý nekonsolidováno

EXCALIBUR USA a.s. Česká republika 51,00% přímý nekonsolidováno 51,00 % přímý nekonsolidováno

FALCON CSG a.s. Česká republika 30,00 % přímý ekvivalenční 30,00 % přímý ekvivalenční

CSG CENTRAL ASIA a.s. Česká republika 30,00 % přímý ekvivalenční 30,00 % přímý ekvivalenční

GERLENAIR a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

HTH land a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

INTEGRA CAPITAL a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

KARBOX Holding s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

KARBOX s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

KARMONIKA AERO a.s. 
(dříve KARMONIKA SPV a.s.) Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

LIAZ TRUCKS a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

LOSTR a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

MADE CS a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

ELTON hodinářská, a.s. Česká republika 73,16 % přímý plná 73,16 % přímý plná

Milconn, a.s. Česká republika 50,00 % přímý ekvivalenční 50,00 % přímý ekvivalenční

NIKA Development a.s. Česká republika 91,97 % přímý plná 91,97 % přímý plná

ESPA REAL s.r.o. v likvidaci Česká republika -- -- -- 91,97 % přímý nekonsolidováno

TATRA TRUCKS a.s. Česká republika 59,78 % přímý ekvivalenční 59,78 % přímý ekvivalenční

TATRA METALURGIE a.s. Česká republika 59,78 % přímý ekvivalenční 59,78 % přímý ekvivalenční

TATRA EXPORT s.r.o. Česká republika 59,78 % přímý ekvivalenční 59,78 % přímý ekvivalenční

TATRA DEFENCE 
INDUSTRIAL s.r.o. Česká republika -- -- -- 2,99 % přímý nekonsolidováno

TATRA EURASIA t.o.o. Kazachstán 21,52 % přímý nekonsolidováno 21,52 % přímý nekonsolidováno

Kopřivnice Energy s.r.o. Česká republika 29,89 % přímý nekonsolidováno 29,89 % přímý nekonsolidováno

MATIS z.a.o. Rusko 5,98 % přímý nekonsolidováno 5,98 % přímý nekonsolidováno

TATRA Slovensko, spol. s r.o. Slovensko 59,78 % přímý nekonsolidováno 59,78 % přímý nekonsolidováno

Tatra Trucks Gulf Commercial 
BROKERS L.L.C.

Spojené arabské 
emiráty 29,29 % přímý nekonsolidováno 29,29 % přímý nekonsolidováno

TATRA TRUCKS INDIA, 
Private Limited Indie 59,78 % přímý nekonsolidováno 59,78 % přímý nekonsolidováno

TATRA VOSTOK, OOO Rusko 59,78 % přímý nekonsolidováno 59,78 % přímý nekonsolidováno

TATRABRAS LTDA Brazílie 59,78 % přímý nekonsolidováno 59,78 % přímý nekonsolidováno

TATRA ENERGY s.r.o. Česká republika 59,78 % přímý nekonsolidováno -- -- --

30. června 2022 31. prosince 2021

Název společnosti

Stát, kde je 
společnost 

registrována

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Slovensko 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

REAL TRADE PRAHA a.s. Česká republika 81,90 % přímý plná 81,90 % přímý plná

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Česká republika 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

TATRA DEFENCE SYSTEMS s.r.o. Česká republika 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Česká republika 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

EG POLSKA sp. z.o.o. Polsko 29,70 % přímý nekonsolidováno 29,70 % přímý nekonsolidováno

EXCALIBUR ARMY HELLAS LTD Kypr 45,00 % přímý nekonsolidováno 45,00 % přímý nekonsolidováno

Development Přelouč s.r.o. Česká republika 90,00 % přímý plná -- -- --

HARVO SPV s.r.o. Česká republika 90,00 % přímý plná -- -- --

EXCALIBUR DEFENCE SYSTEMS 
private limited Indie 44,10% přímý nekonsolidováno -- -- --

CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s. Česká republika 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

TATRA DEFENCE SLOVAKIA 
s.r.o. (dříve MSM TATRA Special 
Vehicles, s.r.o.)

Slovensko 75,19 % přímý plná 75,19 % přímý plná

Rheinmetall Tatra Land 
Systems s.r.o. Česká republika 44,10 % přímý nekonsolidováno 44,10 % přímý nekonsolidováno

DEFENCE SYSTEMS a.s Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

SHER Technologies a.s. Česká republika 51,00 % přímý plná 51,00 % přímý plná

MSM GROUP s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

ATLAN GROUP, spol. s r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

CZECHOSLOVAKIA TRADE a.s. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

FABRICA DE MUNICIONES 
DE GRANADA S.L. Španělsko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

MSM holding, s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

MSM Martin, s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

MSM Nováky, a.s. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

ZVS-Armory, s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

Industry Defence, s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý nekonsolidováno 81,00 % přímý nekonsolidováno

ZVS Technology, s.r.o. Slovensko 27,54 % přímý nekonsolidováno 27,54 % přímý nekonsolidováno

ZVS holding, a.s. Slovensko 40,50 % nepřímý plná 40,50 % nepřímý plná

SBS ZVS, s.r.o. Slovensko 40,50 % nepřímý plná 40,50 % nepřímý plná

ZVS Defence Industrial, s.r.o. Slovensko 4,05 % přímý nekonsolidováno 4,05 % přímý nekonsolidováno

VÝVOJ Martin, a.s. Slovensko 61,56 % přímý ekvivalenční 61,56 % přímý ekvivalenční

VMT Trade s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý nekonsolidováno 81,00 % přímý nekonsolidováno

Virte, a.s. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

MSM - OPTICAL, s.r.o. Slovensko 41,31 % přímý nekonsolidováno 41,31 % přímý nekonsolidováno

InoBat j.s.a. Slovensko 4,71 % přímý nekonsolidováno 4,71 % přímý nekonsolidováno

Slovak Aviation Factory, s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

PPS VEHICLES, s.r.o. Slovensko 72,90 % přímý plná 72,90 % přímý plná

Slovak industry s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

ZTS METALURG špeciál s.r.o. Slovensko 81,00 % přímý plná 81,00 % přímý plná

CZECH MACHINERY GROUP BV Nizozemsko 81,00 % přímý nekonsolidováno 81,00 % přímý nekonsolidováno

CSG EXPORT a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CZECHOSLOVAK EXPORT a.s. Česká republika 90,00 % přímý plná 90,00 % přímý plná

CSG INDUSTRY a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná
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CZECHOSLOVAK GROUP / KONSOLIDOVANÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA

30. června 2022 31. prosince 2021

Název společnosti

Stát, kde je 
společnost 

registrována

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

Efektivní  
vlastnický  

podíl
Vlastnický 

podíl**
Metoda 

konsolidace*

PROGRESS SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

RADIATIK a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

RUMPETA a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

LAIRAN SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

C3F S.r.l. Itálie 100,00 % přímý plná -- -- --

TABLON SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TATRA a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

TATRA AVIATION a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TATRA MANUFACTURE a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TECHPARK Hradubická a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TRIBLAN a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

DAKO-CZ, a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

DAKO-CZ MACHINERY, a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

DAKO-CZ RE, s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

DAKO-CZ SERVICE, s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TRANSELCO CZ s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

VORNEA SPV s.r.o. 
(SPVRTP CZ s.r.o.) Česká republika 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

14. OKTOBAR d.o.o. Kruševac Srbsko 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

Real Info d.o.o Kruševac Srbsko 100,00 % přímý plná 100,00 % přímý plná

CLEVELOPMENT SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

GACEL Holding s.r.o. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

KONVERTIAL SPV a.s. 
(dříve TATRA a.s.) Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

RELAZA SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

REALID SPV a.s. Česká republika 100,00 % přímý plná -- -- --

* Nekonsolidované společnosti – tyto společnosti jsou v konsolidované účetní závěrce skupiny nevýznamné, a to jak samostatně, tak v souhrnu.

** Nepřímý vlastnický podíl označuje podíl, kdy se kontrola vykonává skrze manažerské vedení, nikoliv skrze akcie. Ostatní typy vlastnického podílu 
se označují jako přímé.

Seznam ve výše uvedené tabulce je strukturován podle vlastnictví společností na různých úrovních v rámci skupiny.

25
SOUDNÍ SPORY

26
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je stranou 
v běžícím soudním sporu s americkou společností SARN 
SD3 LLC, za kterou stojí dvojice lobbistů z Washingtonu, 
D.C. v USA (viz Výroční zpráva CSG 2021, str. 282). V průběhu 
prvního pololetí roku 2022 bylo možné provést dříve plá-
nované výpovědi osob předvolaných ke svědectví oběma 
stranami sporu a započala také jednání obou stran o smír-
ném řešení části sporu.

Vůči společnosti MSM Martin s.r.o. je aktuálně ve Slovenské 
republice vedeno trestní řízení týkající se údajného 

ovlivnění řízení při zadávání veřejných zakázek (viz Výroční 
zpráva CSG 2021, str. 239). Řízení je aktuálně ve stavu 
přípravné fáze ze strany Správy státních hmotných rezerv 
a policejního vyšetřování s tím, že od listopadu roku 2021 
nebyly ve věci učiněny žádné procesní úkony. Společnost 
aktivně spolupracuje s tamními orgány činnými v trestním 
řízení a snaží se pomocí předložených důkazů prokázat, že 
uvedené trestní stíhání je absolutně nedůvodné.

V období mezi 30. 6. 2022 a datem vyhotovení mezitímní 
konsolidované účetní závěrky došlo k následujícím změ-
nám v rámci struktury skupiny CSG:

NOVÉ VÝZNAMNÉ AKVIZICE/PRODEJE

Po datu mezitímní účetní závěrky došlo k akvizici GAMA 
OCEL, spol. s r.o., IČ: 262 95 849 se sídlem Bratislavská 
406/4, 695 01  Hodonín do divize DEFENCE zabývající se 
zpracováním otěruvzdorných, vysokopevnostních a pan-
céřových plechů.

DALŠÍ ZMĚNY VE SKUPINĚ

U společnosti ZTS METALURG špeciál, s.r.o, došlo  
k převodu 85 % obchodního podílu ze společnosti 
Slovak industry s.r.o. na společnost MSM LAND 
SYSTEMS s.r.o. a převodu 15 % obchodního podílu ze 
společnosti MSM GROUP s.r.o. na společnost TATRA 
DEFENCE SLOVAKIA s.r.o.

Došlo ke změně obchodního podílu ve společnosti STA 
TECHNOLOGY, s.r.o., přičemž nově 100% obchodní podíl 
vlastní společnost Slovak Training Academy, s.r.o.

V srpnu roku 2022 došlo k převodu části podniku 
společnosti MSM holding, s.r.o., na společnost Industry 
Defence, s.r.o., v důsledku čehož se společnost Industry 
Defence, s.r.o., stala řídicí a servisní společností namísto 
MSM holding, s.r.o.

K 1. 7. 2022 společnost BREVETI SPV a.s. zanikla bez likvi-
dace fúzí sloučením a její jmění přešlo na nástupnickou 
společnost DAKO-CZ MACHINERY a.s.
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EAT Earnings After Taxes; zisk po zdanění

EBIT Earnings Before Interest and Taxes; zisk před odečtením nákladů na úroky a daně

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization; zisk před odečtením nákladů na úroky, odpisy a daně

EU Evropská unie

FVOCI Fair Value through Other Comprehensive Income; Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného 
výsledku hospodaření

FVTPL Fair Value through Profit or Loss; Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vykázané ve výsledku hospodaření

IASB International Accounting Standards Board; Rada pro mezinárodní účetní standardy

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee; Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví

IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) vydané Radou pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB), Mezinárodní účetní standardy (IAS) přijaté Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), Stálým interpretačním 
výborem (SIC) a Výborem pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC), přijaté nebo vydané Výborem pro interpre-
tace mezinárodního účetního výkaznictví a přijaté Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají 
některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 v platném znění, 
nebo schválené k aplikaci v Evropské unii.

Kč Koruna česká

OCI Other Comprehensive Income; ostatní úplný výsledek hospodaření

Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za toto období je průměrem čísel nahlášených Českému statistickému úřadu (ČSÚ) 
na měsíční bázi v souladu s článkem 15 zákona č. 518/2004. Čísla nahlášená ČSÚ se rovnají kvocientu příslušného čitatele a přísluš-
ného jmenovatele. Čitatel je definován jako všechny hodiny odpracované zaměstnancem včetně volna/dovolené a nemocenské. 
Jmenovatel představuje standardní pracovní dobu na jednoho zaměstnance a měsíc. Počet zaměstnanců zahrnuje členy dozorčí 
rady a představenstva.

Skupina CZECHOSLOVAK GROUP a.s., její dceřiné společnosti a podniky pod podstatným či společným vlivem

tis. tisíc

28
METODIKA VÝPOČTU 
ALTERNATIVNÍCH 
VÝKONNOSTNÍCH UKAZATELŮ

27
DEFINICE

V souladu s obecnými pokyny ESMA uvádí společnost 
vysvětlení použitých alternativních výkonnostních 
ukazatelů a důvod jejich uvedení.
Konsolidovaná mezitímní zpráva společnosti obsahuje 
následující alternativní výkonnostní ukazatele:

EBITDA:
ݖ  kap. 2 Přehled vybraných ukazatelů skupiny
ݖ  kap. 22 Provozní segmenty

EBIT:
ݖ  kap. 2 Přehled vybraných ukazatelů skupiny

EAT:
ݖ  kap. 2 Přehled vybraných ukazatelů skupiny

(A) ZISK PŘED ZDANĚNÍM, ÚROKEM A ODPISY – EBITDA

Důvod uvedení: standardní ukazatel využívaný investory pro ocenění společnosti.

Způsob výpočtu: EBITDA = Zisk před zdaněním – Čistý úrokový náklad – Odpisy dlouhodobého majetku.

v tis. Kč
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021 Poznámka

Zisk před zdaněním (A) 1 993 201 573 683 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření

Výnosový úrok 117 716 30 850  

Nákladový úrok -269 282 -176 567

Úrokový náklad z leasingu -10 140 -13 772

Čistý úrokový náklad (B) -161 706 -159 489  

Odpisy dlouhodobého majetku (C) -291 408 -347 576 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření

EBITDA (D) = (A – B - C) 2 446 315 1 080 748  

(B) ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKEM – EBIT

Důvod uvedení: standardní ukazatel využívaný investory pro ocenění společnosti.

Způsob výpočtu: EBIT = Zisk před zdaněním – Čistý úrokový náklad.

v tis. Kč
Pololetí končící 

30. 6. 2022
Pololetí končící 

30. 6. 2021 Poznámka

Zisk před zdaněním (A) 1 993 201 573 683 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření

Výnosový úrok 117 716 30 850  

Nákladový úrok -269 282 -176 567

Úrokový náklad z leasingu -10 140 -13 772

Čistý úrokový náklad (B) -161 706 -159 489  

EBIT (C) = (A - B) 2 154 907 733 172  

(C) ZISK PO ZDANĚNÍ – EAT

Důvod uvedení: standardní ukazatel čistého zisku.

Způsob výpočtu: přímo uveden v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření.
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29
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Podle našeho nejlepšího vědomí podává tato konsolidovaná pololetní zpráva věrný 
a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření 
skupiny za prvních šest měsíců roku 2022 a rovněž o vyhlídkách budoucího vývoje 
finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření skupiny.

V Praze dne 29. září 2022

Za představenstvo:

DAVID CHOUR 
místopředseda představenstva

PETR FORMÁNEK 
člen představenstva



CZECHOSLOVAK GROUP a. s. 
Pernerova 691/42, Karlín, 186 00  Praha 8

identifikační číslo 034 72 302 
telefon +420 273 162 150 

e-mail info@czechoslovakgroup.cz 
www.czechoslovakgroup.cz


