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Akcioná ská struktura
Stávající akcioná ská struktura
Automotive Industies
Ostatní investo i


100,0 %
0,0 %

O ek. akciím. struktura po IPO*


Automotive Industies
Ostatní investo i


71,9 %
28,1 %

Zdroj: AAA Auto
* v p ípad plného úpisu a uplatn ní
over-allotment opce






Výsledky za rok 2006 (mil. EUR)
Tržby
z automobil
jiné (fin. služby apod.)
Hrubá marže
provozní náklady
EBITDA
EBIT
EBT
istý zisk




348,4
313,3
35,2
63,9
49,0
14,9
12,6
9,7
7,1

Zdroj: AAA Auto

Finan ní ukazatele spole nosti
za rok 2006


Hrubá marže
EBITDA marže
EBIT marže
Marže istého zisku
ROA
ROE
Dluh/vlastní kapitál
Obrat aktiv


Investi ní p íb h spole nost AAA je velice jednoduchý. Firma sází na
rozvoj na východní trhy, zejména na Slovensko, Ma arsko,
Rumunsko a Polsko, dále pak nov na Balkán a také na rozší ení
businessu v eské republice. P edpoklady úsp chu firmy jsou také
lehce popsatelné – rostoucí trh ojetin nejen v R, v tší kupní síla v
celém regionu st ední Evropy i stále ješt relativn nízké úrokové
sazby, umož ující vyšší zadlužení domácností za ú elem spot eby. Na
druhé stran jsou i negativa – prodává se relativn malý balík (viz.
kapitola IPO), vliv majoritního akcioná e je neomezen a trend r stu
prodeje ojetin v R stále není potvrzen - zm na legislativy umož ující
dovoz ojetin ze zahrani ní má zatím krátký život a navíc výrobci
zlev ují své nové vozy. I p es tyto parametry se zdá být investice do
spole nosti zajímavá, její r stový potenciál se zdá být nevy erpaný.
Navíc pražská burza a její investo i (zejména retail) jsou aktuáln více
než hladoví po IPO a bude mezi nimi o spole nost zájem. Firm
nahrává i relativní známost (dle jejího vlastního výzkumu zná firmu
96% , emuž nelze p íliš v it) a také situace na trhu ojetin. Nap . po
eských cestách jezdí 60% automobil starších 10-ti let, v EU je tento
pom r mezi 30-40%. Proto se dá o ekávat r st poptávky po
automobilech. Totéž platí pro zatím nízké zadlužení eských
domácností (14% HDP na konci roku 2006) v rámci EU (52% HDP),
které umožní další r st spot ebních úv r .
Samotná firma si uv domuje i svá negativa a tím je její špatný
mediální obraz - proti skupin (a už oprávn n i nikoliv) se vedly
etné mediální kampan na všech televizních stanicích.



18,3 %
4,3 %
3,6 %
2,0 %
15,1 %
40,3 %
4,6
3,5

Zdroj: AAA Auto

Cash-flow v roce 2006 (tis. EUR)

Z ekonomického pohledu bude d ležitých n kolik faktor
V následující tabulce lze vid t rozsah nejvýznamn jší trh AAA a
tržní podíl firmy, který by se m l zejména v Polsku a Ma arsku
výrazn zvýšit a dosáhnout hodnot kolem 10% do cca. 3 let. Tento fakt
firmu posune o „level“ výše.
zem
R
SVK
Ma arsko
Polsko


prodeje aut
250 000 – 300 000
100 000
350 000-400 000
750 000 – 800 000

podíl AAA
23%
16%
1,15%
0,2%
Zdroj: AAA Auto

Provozní cash-flow
Investi ní cash-flow
Finan ní cash-flow
Celkový cash-flow




Zdroj: AAA Auto

-2 418
-15 402
17 946
126

Spole nost je logicky siln závislá na r stu ekonomik a bohatství
jednotlivc . Neo ekáváme, že by se v sledujících t ech letech chystalo
na CEE ekonomické ochlazení, u Balkánu tomu bude práv naopak a
místní ekonomiky by m ly ješt zrychlit. Spole nost však ú tuje
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Negativem pov st firmy a ú tování
v eurech


v eurech, ale její p íjmy pochází z lokálních m n, stejn je tomu i u
zadlužení a díky r stu ekonomik o ekáváme tlak na (spole nosti
nevyhovující) apreciaci místních m n. Stabilitu nevykazují ani
úrokové sazby, nap . v eské republice pokra uje trend r stu, který
m že odradit n které spot ebitele od úv ru, ale spíše o ekáváme, že
odradí lidi od nákupu nových dražších voz a nahranou je do náru e
autobazar . Stabilní roli si však drží i konkurence firmy (podíl AAA
na eském trhu iní 23%), potenciálním problémem prodejc
automobil obecn jsou i výrobci z Asie, jejichž vozy jsou v levn jší o
25-50% než místní automobily. V tšímu využívání zatím brání bariéry
volného obchody a negativní crash testy.

Rozvojové snahy

Do konce roku postaví 10 nových
prodejen

Sezónnost trápí firmu

Do konce roku chce spole nost otev ít dalších 10 prodejen a potvrzuje,
že to s expanzí myslí opravdu vážn . Hospoda ení firmy je nyní
rozloženo z 90% na tržby z prodej automobil a stále rostoucí díl –
nyní již 10% - iní p íjmy z provizí za pojišt ní a leasing. Podíl tohoto
segmentu v budoucnosti (díky vysokému konkuren nímu boji mezi
poskytovateli) ješt poroste.

Podnikání v tomto oboru vykazuje velký prvek sezónnosti – nejvíce
automobil se prodá ve dvou etapách: od b ezna do kv tna a ervenci
až íjnu. Nap . zimní m síce jsou pro prodeje voz velice špatné –
prosinec nep ináší tolik váno ních dárk v podob aut i prodeje
firmám optimalizujícím svou zadluženost. Leden pak logiky znamená
pokles pr m rných cen, jen díky op t o rok staršímu datu výroby
voz . Problematicky také sledujeme vliv stále vyšší cen benzínu, které
však paradoxn mohou p inést klienty práv bazar m, rychlý rozvoj
internetu a e-prodejc automobil , kte í mají n kolikanásobn menší
provozní náklady než „kamenné“ obchody AAA Auto.
Finan ní výkazy

Vysoká úrove rentability


P i pohledu na finan ní výkazy spole nosti zaujme zvlášt vysoká
úrove rentability vlastního kapitálu, která pro rok 2006 inila 40,3 %,
na podobné úrovni se pohybovala i v roce p edchozím (41,3 %, v roce
2004 55 %). R st istých zisk firmy v minulých letech dokázal držet
tempo se zvyšováním objemu vlastního kapitálu, který se zvýšil
z 2 636 tisíc euro v roce 2004 na 17 550 tisíc euro v roce 2006,
v pr b hu dvou let tak vysko il prakticky na 6,6násobek. Vlivem IPO
bude pochopiteln vlastní kapitál firmy i nadále posílen, udržení
stávající úrovn jeho rentability tak bude pro spole nost velkou
výzvou. Také rentabilita celkových aktiv dosáhla solidní úrovn 12,7
%, v pr b hu asu navíc vykazuje postupné zlepšování, zlepšuje se
tedy využití celkových aktiv, která op t dynamicky nar stají. V letech
2004 až 2006 se jejich objem zdvojnásobil. Dobré úrovn rentability,
jak v p ípad vlastního kapitálu, tak i celkových aktiv, je firma
schopna dosahovat díky razantnímu zvýšení zisk , prakticky na všech
úrovních, zisk EBITDA se v letech 2004 až 2006 zvýšil z 5 842 tisíc
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euro na 14 936 tisíc euro, tedy na více než 2,5násobek, na nižších
úrovních zisku je vývoj podobn dynamický, EBIT se ve sledovaných
letech zvýšil na 12 554 tisíc euro z 4 235 tisíc, istý zisk na 7 068 tisíc
euro z 1 450 tisíc.
Marže spole nosti

Hrubá marže je na úrovni 18,3%

Marže spole nosti nejvíce ovliv ují náklady na prodané zboží. Hrubá
marže je v posledních t ech letech velice stabilní, udržuje se na úrovni
18,3 %, což znamená, že 81,7 % tržeb p ipadá na p ímé náklady na
prodaná auta, pop . poskytnuté další služby (tedy p edevším náklady
na po ízení prodávaných voz a služby související jako je technická
kontrola i prov ení p vodu vozu, doprava apod.). Na nižší úrovni
hospoda ení hrají druhou podstatnou roli náklady p edevším na
zam stnance. Personální náklady se op t da í udržovat na stabilní
úrovni, mírn nad 7 % tržeb, což je vzhledem k personální náro nosti
podnikání a rozvoji aktivit dobrým jevem, spolu s p ímými náklady na
tržby jsou tak dv nejd ležit jší složky náklad pod kontrolou vedení
firmy. Další složky náklad jsou relativn mén významné, a již jde o
náklady na propagaci (2,8 % tržeb, v pr b hu asu mírný pokles
podílu na tržbách) i ostatní druhy provozních náklad (prodejní,
administrativní apod., podíl na tržbách 4,8 %, op t spíše mírný pokles
podílu, což lze jen kvitovat – vede ke zlepšení marží na nižších
úrovních hospoda ení). Na finan ní úrovni jsou výsledky také
stabilizované. I když firma využívá zna ný podíl cizích zdroj a jejich
objem s rozvojem firmy nar stá, vzhledem k tržbách p edstavují
placené úroky podíl 0,8 %, který se v ase stejn jako zbylé složky
náklad p íliš nem ní (tedy p edevším nenar stá). Vzhledem
k stabilizovaným výsledk m a mírnému poklesu n kterých složek
provozních náklad (administrativní atd.), se v sledovaných letech
mírn zlepšovala úrove marže istého zisku. Z 0,6 % v roce 2004,
p es 0,9 % o rok pozd ji na 2 % v roce 2006.
Obrátkovost

Obrátkovost
trend

vykazuje

pozitivní

I p es zna né rozší ení aktivit spole nosti v minulých letech, je AAA
Auto schopno využívat efektivn sv j majetek k podnikání. Obrat
aktiv vykazuje v pr b hu posledních let pon kud sestupnou tendenci,
v roce 2006 byla obrátkovost aktiv 3,5, proti 4,0 o rok d íve a 4,5
v roce 2004, zde se ovšem projevuje rychlý r st aktiv spole nosti
související s jejími rozši ovanými aktivitami. V aktivech firmy lze
sledovat rychlý nár st zásob (tedy zvlášt automobil v jednotlivých
provozovnách) z 20 605 tisíc euro v roce 2004 na 38 197 tisíc euro na
konci roku 2006, což je jeden z faktor , který zp sobil v minulých
letech pokles obratu aktiv, jde ovšem o pochopitelný jev, který souvisí
s rozší ením sít pobo ek. Rozvoj firmy má krom r st v aktivech
spole nosti sv j odraz také v tržbách, které se mezi roky 2004 až 2006
zvedly na 348 417 tisíc euro z 224 831 tisíc euro. Rostoucí tržby, které
jednozna n ukazují pozitivní efekty rozvoje aktivit ukazují na
možnost budoucí stabilizace obrátkovosti aktiv firmy. O schopnosti
efektivn využívat majetek také dosti vypovídají údaje o obratu zásob.
Ty jsou v pr b hu asu podstatn stabiln jší než v p ípad obratu
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celkových aktiv, v roce 2004 byl obrat zásob 10,9, v dalších dvou
letech cca 9,1 – 9,2. Vzhledem k tomu, že zásoby firmy jsou
p edevším prodávané vozy a prodej automobil generuje nejv tší ást
tržeb (v roce 2006 90 %), ukazuje se, že se jednotlivé vozy v bazarech
spole nosti p íliš dlouho neoh ejí, což je jednozna né plus.

Zadluženost je vysoká

Z hlediska struktury financování, p i pohledu na ukazatel zadluženosti,
je patrno, že firma výrazn využívá cizích zdroj . Ukazatel
dluh/vlastní kapitál v roce 2006 ukazuje na objem cizích zdroj zhruba
4,5krát vyšší než bylo zastoupení zdroj cizích, v minulých letech,
ovšem spole nost financovala sv j rozvoj pomocí cizího kapitálu ješt
výrazn ji, v roce 2005 p evyšovaly cizí zdroje vlastní kapitál asi
11násobn o rok d íve dokonce 18násobn . P estože s postupem asu a
tím, jak se spole nost rozvíjí, lze pozorovat nár st objemu cizích
zdroj , tempo r stu vlastního kapitálu bylo podstatn rychlejší, což
zdroje financování sm uje k zdravému pom ru. Tento sm r bude
posílen dalším r stem vlastního kapitálu díky IPO.
Pen žní toky

Zvláštnosti v CF

Ur itým rizikem, které lze p i podrobn jším pohledu na minulé ú etní
výkazy spole nosti vypozorovat, jsou záporné pen žní toky zvlášt
z provozní innosti. Celkový se pen žní tok v minulých t ech letech
pohyboval kolem nuly, pen žní prost edky firmy tak z stávají na
podobné úrovni. Výrazn záporný byl pochopiteln cash-flow
z investi ních aktivit, což souvisí s pot ebami platit rozši ující
investice spole nosti p i její expanzi (capex v roce 2006 na úrovni
15 289 tisíc euro, 8 486 tisíc o rok d íve, nár st zvlášt na Slovensku a
v dalších zemích, v R spíše stabilizace), záporné ale z stávaly
pen žní toky z provozních aktivit, zde lze d vod hledat nap .
v zmín ném rychlém nár stu zásob firmy ( áste n v stávajících
provozovnách, nejv tší nár sty lze p isoudit nov otev eným
bazar m), tento záporný finan ní tok tak lze op t p isoudit p edchozí
expanzi spole nosti, dlouhodob ovšem nelze takového výsledky
považovat za š astné, by u rostoucí firmy mají opodstatn ní. R st
zásob nejsiln ji ovliv uje vykazované záporné pen žní toky
z provozní innosti, v roce 2006 to bylo ástkou -8 081 tisíc euro, o
rok d íve dokonce -8 771 tisíc euro. Vliv má také nár st pohledávek,
op t v pom rn významné výši, jejich vliv na provozní cash flow byl
v roce 2006 -5 439 tisíc euro, -3 647 tisíc v roce 2005. Cash-flow
z finan ních aktivit jsou naopak výrazn pozitivní, což souvisí se
zna ným zapojením cizích zdroj , které firma používá k financování
rozvoje.
Srovnání s konkurencí

Segment prodejc ojetých voz není na akciových burzách v Evrop
ani ve Spojených státech zatím p íliš zastoupený. Za nejlépe
srovnatelnou firmu s AAA na sv tových trzích m žeme považovat
americkou spole nost Carmax. Ta prodává ojeté a v menší také nové
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vozy po celých Spojených státech. Krom této spole nosti se na
amerických burzách obchodují akcie dalších prodejc automobil , i
když v tšina z nich se od AAA Auto v n které z podstatných
charakteristik liší. Zde m žeme za adit nap íklad firmu AutoNation,
která se zabývá prodejem nových i ojetých automobil v USA,
poskytuje také služby v oblasti financování a servisu. Podobnou
firmou, jejíž akcie se obchodují na amerických trzích, je Penske
Automotive Group. Krom USA p sobí také v zahrani í, konkrétn
p edevším ve Velké Británii. Na rozdíl od AAA se však AutoNation
zam uje p evážn na luxusní zna ky. Dalšími prodejci automobil
v USA jsou nap íklad Sonic Automotive (p sobící na jihovýchod ,
st edozápad a jihozápad USA) nebo Group 1 Automotive (Florida,
Georgia, Colorado, Texas).
Vlny IPO
IPO v segmentu prodejc automobil ve sv t p išly ve dvou hlavních
vlnách. První p išla na po átku 90. let, druhá v roce 1997. V obou
p ípadech m žeme za hlavní faktory, které p im ly výše zmín né
spole nosti ke vstupu na burzu, považovat p íznivý vývoj akciových
trh a relativn nízké ceny ropy (cena ropy v roce 1990 klesla ze 40
USD v roce 1989 až na 20 USD, v roce 1997 zase klesla z 26 USD
v roce 1996 na 15 USD). Co se týká vývoje na burzách, je pr m rná
výkonnost zmín ných akcií za posledních 5 let 161%, akcie samotného
Carmax vzrostly za zmín nou dobu o 170%.

AAA je malá nejen v R, ale i ve
srovnání s konkurencí

Z hlediska tržní kapitalizace bude AAA Auto malou emisí nejen na
eském trhu, ale také v porovnání s výše uvedenými spole nostmi.
Sou asná Mcap firmy Carmax iní 5 mld. USD, ostatní spole nosti
jsou menší, nicmén pr m rná tržní kapitalizace iní 1,1 mld. USD
(22,3 mld. K ). Vzhledem k tomu, že maximální upisovací cena byla
stanovena na 2,25 EUR, o ekávaná tržní kapitalizace firmy iní 156
mil. EUR, tedy 212 mil. USD (4,3 mld. K ). Pokud by akcie AAA
Auto byly upsány za výše uvedenou cenu 2,25 EUR, znamenalo by to
tržní ocen ní na úrovni PE 2006 ve výši 22,1x resp. 19,3x na základ
PE 2007e (po ítáme s o ekávaným po tem akcií po IPO 69 533 663
ks.). Akcie americké spole nosti Carmax se v sou asné dob
obchodují na úrovni PE 2006 24,4x, dle PE 2007e na úrovni 21,6x.
V tšina ostatních spole ností zmín ných výše se obchoduje za nižší
násobky istého zisku na akcii, medián iní 13,9x. Je ovšem nutné
dodat, že v tšina t chto spole ností nemá v sou asné dob tak
ambiciózní expanzivní plány jako AAA Auto a vyšší r stový potenciál
tak m že ospravedlnit relativn vyšší PE.
Provozní efektivita
P i pohledu na provozní efektivnost a ziskovost je AAA Auto na
podobné úrovni jako jeho americký „kolega“ Carmax. AAA Auto
dosáhlo v roce 2006 provozní marže 3,6% ve srovnání s 4,4% u
Carmax a pr m rem odv tví 3,4%. Rentabilita celkových aktiv (ROA)
je u AAA Auto (15,1% v roce 2006) vyšší než u konkurence, když
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Carmax dosáhl ve stejném roce ROA 11,7% a u ostatních firem je
ROA ješt výrazn nižší. Z hlediska použití vlastního a cizího kapitálu
se AAA Auto adí k firmám s vyšší mírou zadlužení, když pom r
dlouhodobých závazk k vlastnímu kapitálu ve výši 211% p evyšuje
pr m r odv tví 173%. Obecn nicmén m žeme íci, že v odv tví je
vyšší míra zadlužení standardní.
country

Mcap
(mld.
USD)

price
(USD)

AAA auto
CarMax
AutoNation
Penske Auto Group
Sonic Automotive
Group 1 Automotive
Pendragon PLC

CZE
USA
USA
USA
USA
USA
UK

3,06**
22,9
19,3
19,7
26,5
35,5
1,5

Andersen&Martini

DEN

13,7

x

x

median

IPO
date

5yr
return

all time
return

annual
return

0,21
zá í 07
4,99 únor 97
3,79 Pros. 90
1,89
íjen 96
1,12
List. 97
0,84
íjen 97
1,09 Leden 91
0,03 Duben90

x

x

x

x

38%
-1%
-8%
21%
-38%
-32%

170%
44%
161%
48%
43%
293%

237%
248%
20%
463%
192%
1450%

22,0%
7,6%
1,6%
19,8%
11,6%
18,7%

6%

247%

1420%

17,4%

x

-1,1%

161%

248%

17%







1,12

ROA
2006

ROA 2005

1yr
return

Operating
margin

PE 2006

PE 2007e

11,1%
15,1%
211,0%
3,6%
22,1x
AAA auto
CarMax
9,6%
11,7%
12,7%
4,4%
24,4x
median
3,9%
3,6%
172,6%
3,4%
13,9x
•
LT D/E – dlouhodobé závazky/vlastní kapitál
•
P i p edpokladu ceny 2,25 euro za akcii
Zdroje: Bloomberg, AAA Auto, CYRRUS, a. s.

19,3x
21,6x
12,7x



LT D/E*



Proces IPO
Upisovací období emise probíhá mezi 10. - 21. zá í 2007. Zahájení
podmín ného obchodování akcií skupiny AAA Auto Group N.V. na parketu
BCPP, a.s.se o ekává od 24. zá í 2007 a první ádný den obchodování na
obou burzách bude 26. zá í 2007.




Nabídka AAA Auto Group N.V. se skládá z nabídky až 19 533 663 kus
akcií, v etn nabídky až 17 757 875 kus akcií nov vydaných spole ností a
až 1 775 788 kus akcií nov vydaných spole ností nabízených v rámci
Opce navýšení (tzv. Over-alottment option). Akcie budou nabízeny formou
ve ejné nabídky v eské republice a v Ma arsku drobným investor m, a
formou mezinárodního neve ejného umíst ní vybraným institucionálním
investor m v ur itých státech mimo eskou republiku a Ma arsko, v obou
p ípadech mimo Spojené státy americké v závislosti na Na ízení S podle
Amerického zákona o cenných papírech.


























P i zájmu o bližší informace, kontaktujte naše pracovníky.
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Výhrada (disclaimer): Informace a investi ní doporu ení jsou výstupem spole nosti CYRRUS,
a.s., obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veve í 111 („spole nost“). Spole nost je
lenem Burzy cenných papír Praha, a.s. („BCPP“) a podléhá regulaci a dohledu eské národní
banky. Spole nost erpá informace z d v ryhodných zdroj a vynaložila p im enou pé i, aby
informace nebyly nepravdivé i zavád jící, nicmén nikterak nezaru uje jejich správnost. Pokud
jsou v investi ním doporu ení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou
založeny na p edpokladech a výpo tech spole nosti nebo d v ryhodných zdroj . Skute nosti,
které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významn lišit. Informace
mohou být zjednodušeny, nebo mají sloužit výhradn k vytvo ení obecné a základní p edstavy
o dané otázce i tématu. Investi ní doporu ení p edstavuje názor spole nosti nebo osoby v n m
uvedené ke dni zve ejn ní a m že být zm n no bez p edchozího upozorn ní. Interval
budoucích zm n investi ního doporu ení není možné p edem stanovit. Investo i jsou povinni se
o výhodnosti obchod a investic do jakýchkoli finan ních nástroj rozhodovat samostatn , a to
na základ náležitého zvážení ceny, p ípadného rizika a vlastní právní, da ové a finan ní
situace. Pokud se v investi ním doporu ení hovo í o jakémkoliv výnosu, je vždy t eba vycházet
ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos budoucích, že jakákoliv investice v sob
zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zm ny sm nných kurs a že návratnost p vodn
investovaných prost edk ani výše zisku není zaru ena. Obsah dokumentu je chrán n dle
autorského zákona, majitelem autorských práv je spole nost. Spole nost nenese odpov dnost
za ší ení nebo uve ejn ní informací t etími osobami.




























































































































Upozorn ní na možné zájmy a st et zájm (disclosure): Spole nost není tv rcem trhu na žádné
emisi, nicmén nevylu uje, že se v budoucnu m že stát tv rcem trhu kotující vybrané emise
za azené k obchodování na BCCP. Spole nost nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu
žádného emitenta finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný
emitent finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl v tší než
5% na základním kapitálu spole nosti. Spole nost nemá s žádným emitentem finan ních
nástroj uzav enu dohodu týkající se tvorby a ší ení investi ních doporu ení. Emitenti finan ních
nástroj kotovaných na regulovaných trzích nejsou spole ností seznamováni s investi ními
doporu eními p ed jejich vydáním. Spole nost má zájem o uzavírání smluvních vztah s
emitenty finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Odm na osob, které
se podílejí na tvorb investi ních doporu ení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce,
dosažených výsledcích a celkového zisku spole nosti. Osoby, které se podílejí na tvorb
investi ních doporu ení nejsou finan n ani jinak motivovány k vydání investi ních doporu ení
konkrétního sm ru a stupn . Spole nost uplat uje v rámci organizace vnit ního provozu vnit ní
p edpisy, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením. Toho je
dosahováno zejména d sledným dodržováním ínských zdí mezi jednotlivými organiza ními
útvary spole nosti.










































































































Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na
http://www.cyrrus.cz.
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