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Anotace 

Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou a finační strategii 

společnosti  EISBERG, a.s. a na základě zjištěných skutečností  vytvořit  ekologicky 

orientovaný investiční projekt. Výstupem této práce je návrh budoucí ekonomické 

strategie a posouzení  přínosů a rizik plánované investice. 
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The aim of this thesis is to analyze the economical and financial strategy od 

EISBERG company and to create an ecologically oriented investment project based on 

acquired findings. Output of this work consists of future economical strategy suggestion 

and evaluation of benefits and risks of planned investment. 
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ÚVOD 

 

Valná většina laické i odborné veřejnosti má zevrubnou představu o tom, co je to 

firma nebo podnik. Každý ve svém životě zaregistroval, navštívil, vlastnil, prodal, nebo 

jinak přišel do styku s tím, co nazýváme firmou. Můžeme tedy potvrdit, že firmy jsou 

objektivním jevem naší reality. Přesněji teoretické poučky říkají, že firmy vznikají 

z očekávání svých vlastníků, že pro ně budou zdrojem peněz, prestiže a moci. Vlastníci 

vkládají do firmy kapitál a firma je pro ně nástrojem, který umožňuje zvýšit jeho 

hodnotu. Tedy platí, že firma je pro svého vlastníka a de facto i pro své okolí nástrojem 

tvorby bohatství. 

Pokud si vlastník tento základní fakt uvědomuje, může si svou firmu představit 

jako svého potomka, své dítě. Každý hrdý a pyšný rodič chce, aby to jeho potomek 

dotáhl v životě co nejdále, aby byl úspěšný a hlavně spokojený. Z tohoto 

pochopitelného důvodu se snaží maximální možnou měrou podpořit zdravý rozvoj 

svého dítěte, ať už je to jeho zdraví, sociální schopnosti, anebo jeho vzdělání. Zdravý, 

spokojený a úspěšný potomek bude s trochou štěstí vézt šťastný život a svým rodičům 

zajistí klidné a bezpečné stáří.  

Nejinak je tomu u firmy. Pokud vlastník dokáže zajistit firmě zdravé základy a 

následně pečlivě dbá na signály finanční situace, pokud se orientuje v pravé hodnotě své 

firmy v daném čase, pokud dokáže odhadnout vývoj do budoucna, jestli hodnota 

podniku poroste, nebo bude klesat, pak bude schopen zajistit firmě maximální 

výkonnost a optimistickou budoucnost. 

Nacházíme se na historicky přelomovém období pro světovou ekonomiku. 

Probíhající světová finanční krize, která vyvrcholila ve Spojených státech Amerických, 

má své dozvuky na všech trzích a je nepochybné, že negativním dopadům se česká 

podniková sféra nevyhne. Nejde však pouze o současnou finanční krizi, ale o kombinaci 

s dalšími nepříznivými faktory, jakými je růst cen energií a materiálů, nastupující 

hospodářská recese a pokles poptávky na zahraničních trzích. Jak se podniky se situací 

vyrovnají, bude prý podle mnoha odborníků záviset na síle a délce dopadu. Avšak 

v každé negativní zkušenosti je třeba hledat pozitivní přínos. Mnoho podniků si až nyní 

začíná uvědomovat důležitost a nezbytnost měření a diagnostiky finančního zdraví, 

měření výkonnosti firmy, investic a strategického plánování.  
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Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem této diplomové práce je základě finanční analýzy posoudit finanční a 

ekonomickou strategii společnosti EISBERG, a.s. Tato analýza má vypovídací hodnotu 

o finančním a ekonomickém zdraví podniku, na základě kterého bylo rozhodnuto o 

nových investicích. Jedna z investic je předmětem dalšího zkoumání této práce a je 

posuzována z několika rozdílných hledisek. 

 

Diplomová práce si pokládá za cíl navrhnout, posoudit a doporučit nový 

investiční projekt pro rok 2009, kterým je využití odpadního tepla z mrazírenských 

generátorů pro ohřev vody a komplexní vodní ekologické vytápění podniku. Investice je 

hodnocena z hlediska efektivnosti, přínosu pro podnik a jeho vlastníky, z hlediska jak 

profitability, tak možné rizikovosti projektu.  

 

Cílem analýzy investice je vyčíslení úspory nákladů, dále je vyčíslena doba 

návratnosti investice. Na základě těchto výsledků je pak investice buď doporučena, 

nebo nedoporučena k realizaci. V konečné fázi je navrhnut nejefektivnější způsob 

financování a je posouzen vliv projektu na budoucí rozvoj společnosti. 
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1. Teoretická východiska práce 

 

 

1.1 Finanční analýza v teorii řízení hodnoty 
 

Hlavním úkolem finanční analýzy, nástroje na řízení společnosti, je komplexní 

posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických 

postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale 

zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem 

informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí 

vývojové trendy. 

 Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu 

strategie a její realizaci pro plánování samotné finanční situace, tj. pro plánování 

peněžních příjmů a výdajů (peněžních toků) v různých časových horizontech. (1)  

Základem finanční analýzy jsou tzv. poměrové finanční ukazatele. Máme-li zhodnotit 

situaci podniku, musíme komplexně posoudit vybrané poměrové ukazatele. (1) 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním 

účetnictvím, které poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím 

základních finančních výkazů. (2) 

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních 

metodických prostředků, diagnózu finančního hospodaření podniku, podchytit všechny 

jeho složky, případně při podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek 

finančního hospodaření. (2) 
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Uspokojivá finanční situace podniku se v anglosaské literatuře často označuje 

pojmem „finanční zdraví“ podniku (financial health). Za finančně zdravý podnik je 

možno považovat takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopen 

naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je 

schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), 

která je požadována investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný 

druh podnikání spojen. (2) 

Mezi uživatele finanční analýzy patří: investoři (akcionáři, společníci), manažeři 

(využijí jako nástroj řízení), zaměstnanci, obchodní partneři, banky, konkurence, státní 

orgány, makléři, analytici a novináři. 

 

Finanční strategie 

Cílem finanční strategie každého moderního podniku je nalézt rovnováhu mezi 

kontrolními mechanizmy, vysokou výkonností společnosti a snižováním nákladů na 

finanční operace, aby byly všechny tři oblasti efektivně řízeny. Nalezením rovnováhy 

mezi optimalizací nákladů, přidané hodnoty a kontrolních mechanizmů nám finanční 

strategický plán pomůže stanovit priority nejvýznamnějších projektů a zvýšit finanční 

výkonnost podinku  při zachování kvality výstupů. 

 

Ekonomická strategie podniku 

• Strategie definuje směr vývoje organizace. Klíčové je slovo směr, tedy kam 

chce organizace dojít, jakou má před sebou vizi, kam organizace směřuje. 

Strategie tedy není  plán přesně předurčených detailních kroků. Tyto kroky jsou 

vždy upřesňovány v ročních nebo kratších taktických plánech. 

• Strategie vymezuje působnost organizace, tedy čím se organizace bude zabývat 

a čím se organizace zabývat nebude. 

• Strategie definuje směr vývoje organizace na delší časové období.  
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• Strategie pracuje se zdroji organizace a hledá možnosti efektivnějšího využití 

stávajících zdrojů i nové zdroje, které jsou organizaci dostupné pro realizaci 

strategických záměrů. 

• Strategie reaguje na potřeby trhu, tj. uživatelů nebo zákazníků, a  může také 

vytvářet nové potřeby těchto uživatelů. 

• Strategie také reaguje na očekávání zainteresovaných subjektů. 

• Strategie se připravuje a realizuje v měnícím se prostředí. Není tedy neměnná - 

směr či vize organizace obvykle zůstává platná po dlouhé období, na základě 

vývoje trhu však dochází k odchylkám v taktických opatřeních a např. ročních 

plánech. 

 

1.2 Vstupní data finanční analýzy: 

Interní:  -  oficiální - z výkazů finančního účetnictví 

z vnitropodnikového účetnictví 

z výročních zpráv 

z auditorských zpráv 

- ostatní data z podnikové statistiky 

z podkladů úseku PAM 

z vnitřních směrnic 

ze zpráv a odhadů managementu 

z prognóz státních i nestátních institucí 

 

Externí: - informace z vnějšího ekonomického prostředí podniku 

ze státní statistiky 

z burz, z odborného tisku, z analýz různých institucí apod. 
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1.3 Analýza finančního zdraví podniku 

 

Testování finančního zdraví spočívá ve zjišťování přítomnosti obvyklých 

příznaků oslabení nebo odolnosti podnikových financí ve vztahu k vybraným 

ukazatelům. Míra finančního zdraví vyjadřuje, jak velkým rizikům z provozní činnosti 

pravděpodobně podnikové finance odolají. (3) 

 

 

1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

K hodnocení finanční situace firem se při analýze absolutních ukazatelů využívá 

přímo údajů obsažených v účetních výkazech. Vedle sledování změn absolutní hodnoty 

ukazatelů v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní změny. Konkrétní uplatnění 

absolutních ukazatelů je v analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponent. 

 

 

Horizontální analýza - Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase, např. o 

kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku. Máme-li dostatečnou 

časovou řadu, jsme pak schopni vysledovat určité tendence směřování sledovaných 

veličin a vyvodit patřičné závěry. Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu 

(odečtení hodnoty položky současného roku od hodnoty položky předešlého roku), která 

zobrazuje celkovou změnu v peněžních jednotkách nebo jako relativní hodnotu 

(procentuální změna jednotlivé položky). 

 

Vertikální analýza - Vertikální analýza ukazuje podíl jednotlivých položek na jejích 

agregovaných hodnotách (tj. např. podíl položky budovy na dlouhodobém hmotném 

majetku a dále podíl tohoto dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech). 

Můžeme tak sledovat změny ve struktuře jednotlivých položek finančních výkazů 

v čase. 
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1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Při určování rozdílových ukazatelů se vyčíslují rozdíly mezi souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. 

Rozdílové ukazatele vycházejí z předpokladu, že podnik část oběžných aktiv financuje 

dlouhodobými cizími zdroji. Zpravidla se jedná o trvalá oběžná aktiva. Zbývající část 

oběžných aktiv, která z různých důvodů kolísá, se obvykle financuje krátkodobými 

cizími zdroji. 

 

Čistý pracovní kapitál 

 

ČPK => OA – krátkodobé cizí zdroje (4) 

Kladná hodnota čistého pracovního kapitálu vypovídá o finanční stabilitě 

podniku. Čím je tato hodnota větší, tím více by měl být podnik schopen uhradit své 

finanční závazky. Před hodnocením úrovně čistého pracovního kapitálu je třeba provést 

rozbor struktury oběžných aktiv a jejich likvidity, jelikož nevymahatelné pohledávky a 

neprodejné zásoby hotových výrobků snižují vypovídací schopnost čistého pracovního 

kapitálu. 

ČPK představuje relativně volný dlouhodobý kapitál k financování běžné činnosti. 

Protože však finanční náklady na tento kapitál jsou obvykle vyšší než u krátkodobých 

dluhů, jsou podniky, které se snaží krýt OA krátkodobými zdroji v co největším 

rozsahu. Krátkodobé financování stále výše OA je však nebezpečné, neboť ohrožuje 

platební schopnost. 

 

 

1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů (6) 

Tato analýza vychází z dělení určitých položek finančních výkazů s jinými. 

Z poměrových ukazatelů bude pro účel této práce postačovat tento výběr ukazatelů: 

• Ukazatel likvidity 

• Ukazatel řízení dluhu 

• Ukazatel aktivity 

• Ukazatel rentability 
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Likvidita 

Likvidita představuje v obchodu a podnikání schopnost přeměnit aktiva do 

likvidní formy. To znamená schopnost rychle prodat nebo koupit určité komodity bez 

nebezpečí významné změny ceny. Likvidní trh se vyznačuje dostatečným množstvím 

kupujících a prodávajících. Dobrou charakteristikou likvidního trhu je schopnost 

uskutečnit další opakovaný obchod za stejnou cenu jako ten předchozí. 

 

Okamžitá likvidita => finan ční majetek / krátkodobé závazky (5) 

Ukazatel takzvané peněžní likvidity (Cash-position ratio) představuje finanční 

majetek, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek. Zároveň je třeba upozornit, že 

součástí krátkodobých závazků jsou i běžné bankovní úvěry. Okamžitá likvidita 

vyjadřuje schopnost podniku splatit okamžitě své krátkodobé závazky. Doporučené 

rozpětí je v intervalu 0,2 – 0,5. 

 

Pohotová likvidita => (OA – zásoby) / krátkodobé závazky (5) 

Je jasné, že ne všechna aktiva v podniku jsou stejně likvidní. Ve snaze odstranit 

z ukazatele vliv obecně nejméně likvidní části OA, tj. zásob, je často zjištována hodnota 

ukazatele pohotové likvidity (Quit ratio, acid test). Při výpočtu se bere v úvahu struktura 

OA z hlediska likvidity. Poměřuje jen tzv. pohotová OA ke krátkodobým závazkům 

(dluhům). Pohotovou likviditu lze považovat za dobrou, jeli hodnota ukazatele alespoň 

1:1 

 

Běžná likvidita => OA / krátkodobé závazky (5) 

Běžná likvidita je klasickým ukazatelem. Vyjadřuje poměr celkového objemu 

OA a krátkodobých závazků. Bývá nazýván ukazatelem solventnosti nebo běžné 

likvidity (Current ratio) nebo také poměrovým ukazatelem pracovního kapitálu 

(Working capital ration). Ukazuje, kolikrát pokrývají OA krátkodobé závazky podniku, 

tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá OA 

v daném okamžiku v hotovost. Za optimální se považuje hodnota mezi 2 – 3, jeli 

hodnota menší než 1, ukazuje to na to, že podnik financuje krátkodobými zdroji i 

dlouhodobý majetek. 
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Analýza zadluženosti (5) 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

svých aktiv a činností cizí zdroje (dluh). Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak 

výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko. K hodnocení finanční struktury se používá 

několik ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny z rozvahy, vycházejí z rozboru 

vzájemných vztahů mezi položkami závazků, vlastního jmění a celkového kapitálu. 

 

 

Ukazatel věřitelského rizika => celkové závazky / aktiva (5) 

Základním ukazatelem zadluženosti je poměr celkových závazků (krátkodobých 

i dlouhodobých) k celkovým aktivům (debt ratio). Obecně platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak akcionářů. 

 

 

Koeficient samofinancování => vlastní jmění / aktiva (5) 

Udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Doporučená 

hodnota se podle „zlatých pravidel financování“ udává kolem 50%, avšak 

z ekonomického hlediska nelze stanovit optimální hodnotu. Klasicky se pohybuje kolem 

0,5 – 0,7. 

 

 

Úrokové krytí => EBIT / Nákladové úroky (*) 

Tento ukazatel poskytuje informace o tom, kolikrát zisk podniku převyšuje 

hrazené úroky a s předpokladem, že část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla 

pokrýt náklady na cizí kapitál. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na hrazení 

úroků je potřeba celý zisk. Jako standardní hodnota se uvádí pokrytí úroků ziskem 3. 

Fungující a prosperující podniky dosahují na hodnoty okolo 5 – 8. 

 

 

 

 

 

 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 15 - 
 

Aktivita 

Ukazatelé aktivity hodnotí schopnost podniku být strojem na peníze. Tzv. obrat 

musí být co nejvyšší (zásoby by se měly obrátit v podniku během roku co nejvíce), tzv. 

doba obratu co nejnižší (peníze v zásobách, pohledávkách a závazcích by měly být v 

podniku co nejkratší dobu). Obě věci spolu souvisejí. 

 

Doba obratu zásob => Zásoby / (Celkové náklady / 365) (5) 

Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních 

nákladů. Tento ukazatel se považuje za ukazatel intenzity využití zásob. Na první 

pohled zvýšení rychlosti obratu zásob a snížení doby obratu zásob může znamenat 

efektivnější využití, ovšem na druhé straně může být znakem odkapitalizování podniku. 

Obecně platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lépe. 

 

Doba obratu pohledávek => Pohledávky / (Tržby / 365) (5) 

Vyjadřuje poměr průměrného stavu pohledávek a průměrných denních tržeb. 

Ukazuje jak dlouho, kolik dní se majetek v podniku vyskytuje ve formě pohledávek, 

resp. za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru spláceny (tzv. průměrné inkasní 

období). Z hodnoty ukazatele vyplývá, zda se podniku daří dodržovat stanovenou 

obchodně úvěrovou politiku. Ukazatel by měl mít co nejmenší hodnotu. 

 

Obrat celkových aktiv => Tržby / Aktiva  (4) 

Tento ukazatel představuje obrat kapitálu. Doporučený interval pro firmu je 

v rozmezí 1,6 – 3. Jestliže hodnota je menší než 1,6, tak podnik má více aktiv než je 

účelné a vznikají tak nadbytečné náklady a tím následně dochází ke snižování zisku. 

V případě, kdy se ukazatel dostane přes hodnostu 3 má společnost nedostatek aktiv a 

hrozí ji, že v budoucnu bude nucena odříkat některé zakázky a přijde tak o část výnosů. 

 

Doba obratu závazků => Krátkodobé závazky / Denní tržby (4) 

Tento ukazatel určuje dobu (ve dnech), která uplyne mezi nákupem zásob a 

jejich úhradou. Je nutné neustále sledovat tento ukazatel, protože nákup na obchodní 

úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu zadržuje a využívá 

k uspokojování vlastních potřeb.  
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Analýza rentability 

Investory i vlastníky nejvíce zajímá jaká je rentabilita vloženého kapitálu (ROI – 

Return on Investment) a rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity). Podle 

těchto ukazatelů a vzhledem k podstupovanému riziku se rozhodují, zda nechají tyto 

prostředky takto investovány či zda zvolí jinou investici se srovnatelným rizikem, ale 

vyšší mírou výnosu. Z toho je jednoznačně jasné, že rentabilita je klíčovým ukazatelem, 

který si zaslouží hlubší analýzu. 

 

 

(ROI) Rentabilita vloženého kapitálu => Zisk / Celkový kapitál (5,*) 

Tímto ukazatelem měříme zda kapitál, který byl do podnikání vložen, přináší 

dostatečný výnos. Pro investora je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, které by 

obdržel při jiném typu investice. Cena vlastního kapitálu placená ve formě dividendy či 

podílu na zisku je vyšší, než cena cizího kapitálu, placená ve formě úroků. Z tohoto 

důvodu by měla hodnota ROE dosahovat z dlouhodobého hlediska vyšších hodnot, než 

hodnota ROI. 

 

(ROA) Rentabilita celkových aktiv => Zisk před zdaněním / Celková aktiva (5) 

Tento ukazatel měří hrubou produkční sílu jako poměr zisku před odpočtem 

úroků a daní (v naších podmínkách může být přijatelnou náhradou provozní 

hospodářský výsledek) k celkovým aktivům. 

 

(ROE) Rentabilita vlastního kapitálu => Zisk před zdaněním / Vlastní jmění (5) 

Tímto vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. Tento ukazatel je 

definován jako poměr čistého zisku a vlastního jmění. Tato míra zisku na jednotku  ( 

např. 1 kč) investice obyčejných kmenových akcionářů je ukazatel, podle kterého 

mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou 

odpovídající riziku investice. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby 

pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii. 

 

 

 

 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 17 - 
 

1.3.4 Soustavy poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele hodnotí vždy pouze jednu stránku stavu nebo vývoje 

podniku. Jeho činnost ale je velmi složitý proces. Proto jej musíme posuzovat ve všech 

souvislostech. Aby bylo možné popsat podnik jako celek, začaly se vytvářet soustavy 

ukazatelů. Jedná se o různé modely komplexního hodnocení finanční situace firmy – 

bankrotní a bonitní modely, nebo také pyramidové rozklady ukazatelů. 

 

 

Altmanův index (Z – score) 

Tento ukazatel je možno využít pro vyjádření celkové finanční situace. 

Diskriminační funkce vyjádřená tzv. „Z faktorem“ může pomoci v identifikaci 

globálního finančního zdraví podniku. Altmanův index finančního zdraví je vhodný pro 

větší firmy a umožní sledování v reálném čase. 

 

Z= 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 

 
Z’’ =  6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4  (pro malé obchodní firmy) 
 
 
 

 

 

Hodnoty k porovnání 

 

  Z >   2,9 zóna prosperity 

1,2 < Z <   2,9 šedá zóna 

  Z <   1,2 zóna bankrotu 
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IN01 Index 

Altmanova analýza v podmínkách České republiky přináší určitá úskalí 

z hlediska vlastního naplnění jednotlivých ukazatelů a byla zpracována pro podmínky 

rozvinutého kapitálového trhu. Setkáme se proto s určitými pokusy, jak tento analytický 

nástroj upravit pro zatím nestandardní prostředí. Určitým pokusem o úpravu Altmanovy 

analýzy na podmínky České republiky je index IN.  

V případě, že hodnota indexu je větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří hodnotu a 

hodnota indexu IN01 menší než 0,75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi 

hodnotami 1,77 a 0,75 je šedá zóna. 

 

 

IN01 = 0,13 x1 + 0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5 

 

 

 

 

Hodnoty k porovnání 

  IN01 >   1,77 zóna prosperity 

0,75 < IN01 <   1,77 šedá zóna 

  IN01 <   0,75 zóna bankrotu 
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1.4 Teorie hodnocení efektivnosti investic (6) 

 

Pro hodnocení efektivnosti investic se v praxi používá několika metod. 

Můžeme je rozdělit na metody statické a dynamické. 

 

• Statické metody (nepřihlíží k působení faktoru času): 

o metoda doby splacení 

o metoda návratnosti investice 

 

• Dynamické metody (přihlíží k působení faktoru času): 

o čistá současná hodnota  

o vnitřní výnosové procento  

o index ziskovosti 

 

Metoda doby splacení (Payback Method) 

Doba splacení je dána počtem let, za které tok výnosů přinese hodnotu rovnající 

se původním nákladům na investici. Jsou-li výnosy v každém roce životnosti investice 

stejné, pak dobu splacení zjistíme dělením investičních nákladů roční částkou 

očekávaných čistých výnosů. Jsou-li výnosy v každém roce jiné, pak dobu splacení 

zjistíme postupným načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulované 

částky cash flow rovnají investičním nákladům. 

 

Výhody metody doby splacení:  

☺ ukazatel je dobrou mírou likvidity investice 

☺ doba splacení poskytuje  i určitou informaci o riziku investice 

 

Nevýhody metody doby splacení: 

� ignoruje pozdější peněžní toky tj. výnosy po době splacení 

� nepracuje s časovou hodnotou cash flow  
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Metoda návratnosti investice (Book Rate of Return) 

Metodu návratnosti investice používají ty společnosti, které posuzují investiční 

projekt podle jeho účetní výnosové míry. Tu lze vypočítat jako podíl odhadovaného 

průměrného ročního čistého zisku projektu bez odpisů a průměrné odhadované účetní 

hodnoty investice. Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za lepší. Tato 

metoda se používá jen zřídka. 

 

Výhody metody návratnosti investice: 

☺ rychlé orientační měřítko efektivnosti investice 

 

Nevýhody metody návratnosti investice: 

� nebere v úvahu časovou hodnotu peněz 

� ignoruje alternativní náklady kapitálu 

 
 
 
 

1.4.1 Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) 
 

Teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování, založená na 

respektování faktoru času pomocí diskontování. ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl 

mezi SH peněžních příjmů z investice a SH kapitálových výdajů na pořízení investice. 

Ta varianta investic, která má vyšší SH, je považována za výhodnější. Za přijatelné jsou 

považovány všechny investice, jejichž ČSH je vyšší než nula. 

 

Čistá současná hodnota investice (NPV) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici. 

 

 

                                                          n   Ct     

  NPV = PV - investice =  - C0 + Σ   ---------- 

                    t=1   (1 + r )t 
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  C1            

PV =  ------- ……. současná hodnota očekávaných výnosů 

           1 + r 

r……………………alternativní náklady kapitálu 

n……………………počet let 

C0 …………..……. náklady na investici 

 

 

ČSH > 0 

Investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a 

přispívá k růstu tržní hodnoty firmy. 

 

ČSH = 0 

Nelze jednoznačně určit, zda je projekt pro podnik výhodný či nikoli. Příjmy z projektu 

se rovnají výdajům, investice nezvyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu společnosti. 

 

ČSH < 0 

Investiční projekt je pro firmu nepřijatelný, jelikož kapitálové výdaje převyšují příjmy. 

Investice nezajišťuje požadovanou míru výnosu a její přijetí by snížilo tržní hodnotu 

společnosti. 

 

 

Výhody metody čisté současné hodnoty: 

☺ respektuje faktor času 

☺ zohledňuje veškeré peněžní toky spojené s investicí 

 

Nevýhody metody čisté současné hodnoty: 

� velikost čisté současné hodnoty je silně ovlivněna zvolenou úrokovou mírou 
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1.4.2. Metoda vnitřního výnosového procenta (VVP) 

 

VVP (IRR - Internal Rate of Return) lze definovat jako takovou úrokovou míru, 

při které se SH peněžních příjmů rovná SH kapitálových výdajů investice. Při výpočtu 

VVP postupujeme metodou postupné aproximace (početně či graficky). Při početní 

aproximaci se pokusíme nalézt dvě úrokové sazby, při jedné z nich je ČSH kladná, při 

druhé záporná (co nejmenší rozdíl od nuly), poté pomocí lineární interpolace zjistíme 

přibližnou hodnotu. 

Je dynamická metoda hodnocení efektivnosti investičních projektů. VVP – můžeme 

definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů 

z investice se rovná kapitálovým výdajům (nebo současné hodnotě kapitálových 

výdajů). Je to taková úroková míra, při které se ČSH = 0. 

 

 

                                            Čn   
                VVP  =  in  +                      (iv – in)  

                                  Čn - Čv  
 

 
 
in   -  nižší zvolená úroková míra 

Čn  -  čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře 

Čv  -  čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře 

 iv   -  vyšší zvolená úroková míra    

 
 

Podle VVP jsou za přijatelné investiční projekty považovány ty, které vyjadřují vyšší 

úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná minimální výnosnost 

se odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu. Oproti ČSH se přínos 

projektu vyjadřuje relativně (v %). 

 

 

 

 

 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 23 - 
 

1.5. Teorie marketingové a strategické analýzy (7) 

 

Marketing můžeme definovat jako filozofii úspěšného podnikání v tržní 

ekonomice, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Marketing je souhrnem 

takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojovat potřeby zákazníka. Marketing 

je systém celkové komunikace mezi producenty a spotřebiteli neboli mezi nabídkou. 

Úkolem marketingu je mimo jiné objevovat neuspokojené potřeby a připravovat 

uspokojivá řešení Marketing studuje potřeby, přání a problémy zákazníka v jasně 

definovaných segmentech, nepřetržitě měří image firmy a úroveň uspokojování 

zákazníka. Marketing ovlivňuje všechny útvary firmy. Užším cílem marketingu je 

poskytování takových informací (výstupů), které mohou ovlivňovat obchodní politiku 

firmy. „EVERYTHING IS MARKETING“ (prof. Dekker) Marketing je proces 

plánování, identifikace, stanovení ceny, prodejní podpory a distribuce produktu, za 

účelem vytvoření směny, která uspokojí cíle jedince nebo organizace. Marketing je 

celkový systém obchodních činností, které usměrňují toky produktu k zákazníkům a 

uživatelům, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Má-li být marketing úspěšný musíme 

tyto činnosti provádět ve správný čas, na správném místě se správnou podporou. 

 

 

1.5.1 Analýza rizik aneb SWOT analýza 

 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 

prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá 

a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje 

příležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek 

bývá využit brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se 

SWOT analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru 

použití SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek 

všemi zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek 

celým týmem se seřadí dle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí 

managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co se bude realizovat. 
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Obrázek 1 - SWOT analýza, EU standard 
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2. Charakteristika společnosti EISBERG, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Základní údaje o firmě 
 
 
Obchodní firma     EISBERG, a.s.       

         

         

Sídlo společnosti     Tišnov, Hradčany 1, PSČ 66603     

         

         

Datum založení     19. dubna 2005 (před tím 1. dubna 2004 jako s.r.o.) 

         

         

Právní forma     akciová společnost       

         

         

Základní kapitál     2.000.000,-        

         

         

Počet zaměstnanců     k 20. dubnu 2009 - 37       

         

         

Předmět podnikání     velkoobchod       

    specializovaný maloobchod     

    zprostředkování obchodu     

    zprostředkování služeb     

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 26 - 
 

2.2 Historie společnosti 

 

Společnost EISBERG, spol. s r. o. byla založena v roce 2004. Dne 19. dubna 

2005 firma změnila svoji právní formu na akciovou společnost EISBERG, a.s. Firma je 

doposud ryze českou firmou bez jakékoliv zahraniční finanční spoluúčasti. Podnik se od 

počátku zaměřuje na import a distribuci mražených potravin a gastronomie do 

maloobchodních sítí, obchodů, restauračních zařízení, nemocnic, škol a dalších zařízení. 

Neprodukuje žádné vlastní výrobky, poskytuje pouze distribuční služby. 

 

Všeobecné informace 
 

Sídlo firmy je v Hradčanech u Tišnova. Zde byl vybudován mrazírenský sklad o 

celkové objemu 2000m3, který pojme až 800 palet. Sklad je rozdělen dle normy EU na 5 

hlavních komor dle druhu zboží. Jsou to následující skupiny zboží drůbež, ryby, 

zelenina a smetanové krémy. Dalším skladem je sklad sterilované zeleniny o velikosti 

150m2 a sklad chlazených potraviny o rozloze 150m2. V areálu společnosti je situovaná 

podniková prodejna, odkud je možné zásobovat zákazníky, kteří požadují kusové 

dodávky. V roce 2003 byly provozy certifikovány ve smyslu požadavků EU a splňují 

tak nároky kladené na potravinářské provozy před vstupem do EU. Od května roku 

2004 může firma svůj sortiment výrobků distribuovat do všech států EU. 

Od roku 2007 podnik prošel restrukturalizací a jeho hlavním strategickým cílem 

je si za pomoci managementu zdrojů a vhodného využití zahraničních příležitostí 

(import surovin) vybudovat dlouhodobě udržitelnou pozici na vysoce konkurenčním 

trhu, jakým distribuce mražených potravin bezesporu je. Je nepopíratelnou skutečností, 

že česká republika se nachází v stádiu hospodářské recese a to v důsledku celosvětové 

finanční krize, která má počátek ve spojených státech amerických. Tato situace vysoce 

komplikuje nové investice a celkově zužuje možnost hledat finanční podporu u 

finančních institucí a domů. Firma Eisberg, a.s. se snaží tomuto problému čelit 

inovativním myšlením a snahou zavádět investice, které je možno pokrýt z vlastních 

zdrojů a jejichž návratnost je co možno nejrychlejší a ekonomicky (finančně) velice 

dobře vyčíslitelná. 
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2.3 Organizační schéma společnosti 

 
Organizační schéma společnosti odpovídá importnímu zaměření firmy. Firma je 

řízena centrálně z hlavního sídla podniku. Vedení firmy zahrnuje výkonného ředitele a 

dále obchodního (ekonomického) a provozního (personálního) managementu. 

Jednotlivým úsekům jsou podřízeni nákupčí a obchodní zástupci (dále OZ).  Přímo pod 

centrální řízení spadá call-centrum, které zajišťuje plynulý chod objednávek a 

komunikuje s centrálou skladu, který fyzicky manipuluje se zbožím. 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Organizační schéma společnosti 
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Pole působnosti 
 

V současné době distribuce společnosti EISBERG, a.s. pokrývá kraj Vysočina, 

Jihomoravský, částečně Pardubický a Olomoucký kraj s největší koncentrací působnosti 

zejména v okolí Tišnovska a na Blanenska. Tyto lokality tvoří největší  procentuální 

podíl na tržbách.  

Závozový rádius firmy v minulých letech velice expandoval až k hranicím ČR 

s okolními státy. V současné době se firma zejména ze severních oblasti stahuje a to 

z toho důvodu, že vlastní pouze jeden centrální sklad. 

Vozový park společnost disponuje 15-ti rozvozovými mrazícími auty. Závoz 

zboží je zajišťován do 24 hodin od objednávky u obchodního zástupce nebo call centra 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Mapa ČR - pokrytí 
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Analýza trhu 
 

Trh mraženého zboží se neustále zmenšuje a konkurence na něm se zostřuje. 

Důkazem tohoto je fakt, že ještě před 5 lety bylo na českém trhu 40 firem zabývajících 

se distribucí mražených výrobků. V současné době jich je pouze 15. Ukončení činnosti 

se nevyhýba ani velkým firmám např. Brněnské mrazírny.  

Největší a nejsilnější firmy na trhu s mraženým zbožím jsou firmy Nowaco 

Czech Republic a HOPI, s.r.o. Díky přílivu zahraničního kapitálu si firmy vybudovaly 

dostatečně silnou základnu pro budoucí expanzi. HOPI vytlačilo Nowaco z postu 

hlavního dodavatele do sítí hypermarketů. Nowaco se začalo soustřeďovat na menší 

odběratele a začal vznikat přetlak na trhu.  

Dodávání zboží do supermarketů je pro malé distributory naprosto nemožné. 

Supermarket disponuje obrovským odbytem všeho zboží je tedy lákadlem pro všechny 

distributory a to mu dává možnost diktovat si podmínky. Podmínky jsou pro menší 

distributory neúnosné. Jako ochranu před hypermarkety se menší obchody začaly 

slučovat do maloobchodních sítí. 

 

 

 

Obrázek 4 – Analýza trhu, hlavní konkurenti 
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Analýza konkurence 
 
 

1. NOWACO Czech Republic s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1992 za účelem exportu zemědělských surovin, postupem 

času se však společnost zaměřila na lukrativnější obchody a to na import potravin. 

Vývojem na trhu v polovině 90.let byla společnost nucena zaměřit se na distribuci 

potravin k menším odběratelům. Nowaco, nedávnou fůzí se společnosti BHJ Garant, 

ovládla český trh s mraženými potravinami. Společnost je nesporně jedničkou na 

českém trhu. Dosahuje v oboru obratu 5 mld. korun ročně. 

 

2. MIPL, spol. s r.o.  

Společnost MIPL, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Ryze česká společnost bez 

zahraniční kapitálové spoluúčasti. Roční obrat společnosti se pohybuje okolo hranice 

400 mil.Kč/rok. Společnost se zaměřuje na import, výrobu a distribuci mražených a 

chlazených potravin. Sklady a depo společnosti se nachází v Uherském Brodě. 

Distribuce pokrývá celou Moravu a část Čech. Po společnosti Nowaco se řadí na druhou 

příčku dovozu, výrobě a distribuci mražených potravin  na Moravě. 

 

3. Gastro ALDA 

Společnost se sídlem a sklady v Brně. Jedná se o menší firmu s obratem do 70 mil. 

V posledních letech rychle expanduje. Distribuční síť pokrývá pouze Brno a okolí. 

 

  

4. Adria Gold 

Společnost Adria Gold byla založena v roce 1992 se zaměřením na výrobu zmrzlin a 

desertů. V roce 2006 firma vstoupila na trh s myšlenkou distribuce kompletního 

sortimentu mražených potravin.  

 

5. Gastroma, a.s. 

Společnost vznikla v roce 1998 se záměrem distribuovat mražené zboží. V roce 

2000 zahájila firma vlastní výrobu, specializuje se na porcování drůbeže výrobu 

polotovarů z drůbežího masa. Velkou výhodou je vlastní prodejní místa v podobě 12 

prodejen.  



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 31 - 
 

2.4 Strategické produktové portfolio 

 

Společnost Eisberg, a.s. se zabývá distribucí mražených potravin a pochutin. 

Tento pojem je velice obšírný a proto zde specifikuji, které jsou strategické komodity. 

Eisberg samozřejmě distribuuje velice širokou nabídku, ale pro nás jsou důležité 

komodity, které se podílejí nejvíce na obratu a to je hlavně mražené a chlazené maso a 

ryby a z pochutin hlavně v letních měsících samozřejmě všelijaké druhy zmrzlin a 

mražených krémů. Minoritní podíl na obratu pak zastává výrobky jako mražená 

zelenina, ochucovadla a různé gastronomické doplňky. 

 

 

Mražené a chlazené maso 

Hlavní komoditou na trhu s masem je v dnešní době samozřejmě drůbeží maso a 

to v různých baleních a váhách. Nejvíce obchodovaným artiklem jsou kuřecí prsní 

řízky. Drůbež je v dnešní době pěstována ve velkochovech a firmy ji importují ze zemí 

jako je např. Brazílie. 
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Mořské a sladkovodní ryby 

Mořské a sladkovodní ryby jsou distribuovány převážně v mraženém stavu a to 

z důvodu zachování potřebné jakosti při importu lodní a kamionovou dopravou. Nejvíce 

obchodovanými výrobky jsou asijský Pangasius (velmi šťavnaté bílé maso přejemné 

chuti, takřka bez charakteristické rybí vůně.) a filety ryb různých druhů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mražené krémy a zmrzliny 

V nabídce firmy Eisberg se nachází především produkce polských výrobců 

mražených ochucených krémů a výrobků zmrzlinového typu. Nabídka je rozmanitá a 

pokrývá celé spektrum typů. Nabídka se sestavuje sezónně a to podle průzkumu trhu a 

momentálních cen dodavatelů.  
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Podnik samozřejmě zajišťuje distribuci mnohem většího množství zboží, ale toto 

jsou strategické komodity, které se na obratu podílejí největším procentem. O 

sestavování nabídek v různých cyklech se stará obchodní oddělení, které zajišťuje styky 

a obchodní komunikaci s dodavateli jak v tuzemsku, tak i ze zahraničí. Kompletní 

portfolio zboží naleznete v příloze (Kompletní nabídkový list). 

 

 

2.5 Strategičtí partneři a odběratelé 

 

• Makro 

• Tesco 

• Carrefour SR 

• Billa 

• Interspar 

• Hypernova 

• Menza Kolejní 

• Menza Purkyňova 

• Menza Kounicova 

• Menza Veveří 

• Coop - jednota Velké Meziříčí 

• Coop - jednota Havlíčkův Brod 

• Coop - jednota Mikulov 

• Coop - jednota Moravky 

• Coop - jednota Krumlov 

• Coop - jednota Boskovice 

• Coop - Hodonín 

 

Eisberg, a.s. dodává potraviny do zhruba 2000 velkoobchodních a maloobchodních 

řetězců, restaurací, menz a domácností. Výčet odběratelů výše znázorňuje typový 

vzorek u odběratelů, kteří se podílejí na obratu firmy významnějším procentem. 
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2.6 SWOT analýza 

 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

Rychlé přizpůsobení se požadavkům zákazníka 

 

 

 

 

Centralizace řízení a provozu do jednoho areálu 

 

 

 

Hledání nových příležitostí na zahraničních trzích 

 

 

 

Nová obchodní strategie 

 

 

 

Jednoduchost a přehlednost firemních procesů 

 

 

 

 

 Nízká kapitálová vybavenost 

 

 

 

Zastaralý vozový park 

 

 

 

Nedostatečná firemní komunikace a kultura  

 

 

 

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 

 

 

 

Motivace zaměstnanců 

   

Příležitosti  Hrozby 

Tvorba unikátních obchodních příležitostí na míru 

 

 

 

Rozšíření provozních a skladovacích prostor 

 

 

 

Navázání nových obchodních styků směrem na východ 

 

 

 

Čerpání dotací ze strukturálních fondů EU 

 

 

 

Maximální efektivnost toku informací ve firmě 

 

 

 

Hrozba nedostatku kapitálu pro provoz a investice 

 

 

 

Narušení logistického řetězce 

 

 

 

Narušení hladkého chodu firmy z důvodu absence 
vhodného personálu 

 

 

Dopady hospodářské recese na kurz koruny vůči 
zahraničním měnám. 

 

 

Posilování konkurence, případně vstup nového 
konkurenta 

Tabulka 1 - SWOT analýza firmy 
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3. Vlastní řešení diplomové práce 

 

 

3.1 Finanční analýza 

 

První fázi řešení diplomové práce jsem se rozhodl započít finanční analýzou 

akciové společnosti EISBERG, a.s. Finační analýza udává potřebné informace o stavu 

podniku a tím dává ten potřebný impuls k následnému návrhu opatření a řešení 

existujících problemů. Finanční analýza je nástroj, který můžeme plošně použít na 

jakýkoli podnik, který hospodaří s finančními prostředky a vede si nějakou formu 

účetnictví. Co už ale nemůžeme, je plošně aplikovat metody analýzy a interpretovat její 

výsledky jako jednotné vždy a za každé situace. V práci samozřejmě beru v potaz 

obchodní zaměření firmy, její právní formu a způsob hospodaření. Rovněž ale vybírám 

metody hodnocení a interpretuji výsledky podle stylu, jakým firma podniká, podle 

jejího importního zaměření a beru v potaz, že firma nepůsobí na kapitálovém trhu a 

nemá veřejně obchodovatelné akcie. Dále je třeba zdůraznit, že firma prošla v roce 2004 

zásadní restruktualizací, kdy se změnila právní forma ze společnosti s ručením 

omezeným na akciovou společnost, obměnilo se vedení firmy a firma se následující 2-3 

roky dostávala z platební neschopnosti a červených čísel. 

Vlastní finanční analýza začíná horizontálním a vertikálním rozborem rozvahy, 

kdy se následně hodnotí čistý pracovní capital, ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity 

a rentability. V další části finanční analýzy hodnotím celkové finanční zdraví podniku, 

kde používám ověřené soustavy poměrových ukazatelů jako je Altmanův index a index 

IN01. Tyto ukazatel mají schopnost posoudit stav podniku vcelku komplexně. 

Pro účely finanční analýzy jsem čerpal data z firemních výkazů a to sice: 

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát.  
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3.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

 

 

Horizontální analýza 

Pro zpracování horizotnální analýzy byly použity účetní výkazy za rok 2006, 

2007, 2008. Protože ješte nebylo uzavřeno účetní období za rok 2009, bylo nutno 

přistoupit k tomuto řešení. Změny jsou vyjádřeny jak absolutně, tak relativně. 

 

 

 

 

Tabulka 2 - Horizontální analýza 
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Graf sleduje vývoj tří základních aktivních položek a to  stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva v 

letech 2006 -2008. 

 

Celková vývoj stavu aktiv naznačuje, že se společnost zvětšuje a zvláště nárust 

aktiv z přelomu roku 2006/2007 byl markantní. Celkový nárust aktiv o 63,6%  je hlavně 

v oběžných aktivech a jelikož je Eisberg obchodní firma (velkoochod), je zřejmé že 

zvyšovala svůj tržní podíl, větší obrátku zásob a finančního majetku. Je patrný trend v 

růstu dlouhodobého hmotného majetku, který naznačuje, že firma investovala do 

obnovy vozového parku (mrazírenské automobily, opravy, nové chladící zařízení), 

rekonstrukcí a dostavby areálu. Tento nárust je patrný hlavně v roce 2008, kdy vzrostl 

oproti minulému roku o 97,1%. Dále můžeme pozorovat že firma nedisponovala v 

letech 2006 – 2007 žádným dlouhodobým finančním majetkem, až v roce 2008 jej 

navýšila na 200 tisíc korun a tedy teoreticky o 100%.  

Jako velkoobchod má Eisberg největší podíl oběžných aktiv v zásobách. 

Mrazírenské sklady každodenně expedují odběratelům a jsou neustále zásobovány 

novým zbožím. Rok 2007 byl z tohoto pohledu pro firmu ne příliž dobrým, protože 

nárust zásob byl velice výrazný, přesně o 118,6 % oproti roku 2006. To pravděpodobně 

znamenalo, že firma vázala velké množství prostředků v zásobách. I když samozřejmě 

tvořila firma větší tržby než v minulých letech, pravděpodobně nedokázala vytvořit 

takový odbyt, aby snížila stav již předem dlouhodobě nasmlouvaných zásob (lidově 
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řečeno: “ firma nakoupila vice, než byla schopna v optimálním čase prodat”) a nuceně 

vázala prostředky. Na porovnání let 2007 a 2008 jde dobře vidět, že firma již snižuje 

hladinu zásob, tvoří větší tržby (lépe “točí” peníze) a tím logicky zvyšuje krátkodobé 

pohledávky, jak vidíme na nárustu o 45,7 % v roce 2008. Tento trend jde dobře vidět i 

na poměru krátkodobých závazku, které v roce 2008 klesají oproti krátkodobým 

pohledávkám, které naopak rostou. To je potvrzení, že se společnosti opravdu začíná 

dařit a dosáhla kladného hospodářského výsledku. 

 

 

 
Graf sleduje vývoj tří základních pasivních položek a to  Vlastní kapitál, Cizí zdroje a ostatní pasiva v 

letech 2006 -2008. 

 

 

Eisberg v roce 2006 vykazuje záporný stav účtu vlastní kapitál. To je 

zapříčiněno přechodem na jinou právní formu v roce 2004, kdy firma do té doby (2006)  

nebyla schopna vyrovnat svůj dluh základního jmění. V dalších letech je vidět 

markantní nárust vlastního kapitálu. 

Na cizích zdrojích můžeme vidět, že firma si svoji činnost financovala sama a 

prakticky nevyužívá žádné bankovní služby (úvěry) ani nečerpá žádné dotace a státní 
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podpory (EU, stát). Firma snížila krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci z roku 2006 v 

roce 2007 o 100%, tedy zaplatila vše, co bance dlužila. Je vidět snižování cizích zdrojů, 

které jsou převážně v krátkodobých závazcích. Firma netvoří zákonné rezervy ani jiné 

rezervy. 

 

 

Vertikální analýza AKTIV a PASIV 

 

Pro zpracování horizotnální analýzy byly použity účetní výkazy za rok 2006, 

2007, 2008. Protože ješte nebylo uzavřeno účetní období za rok 2009, bylo nutno 

přistoupit k tomuto řešení. Změny jsou vyjádřeny jak absolutně, tak relativně. 

 

 

Tabulka 3 - Vertikální analýza 
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Z pohledu na výsledek vertikální analýzy aktiv je zřejmé, že akciová společnost 

Eisberg navyšuje mírně svou kapitálovou strukturu. Jedná se hlavně o navyšování DHM 

(Mrazírenské automobily a vybavení skladů). Firma v prvních dvou letech nedisponuje 

žádným dlouhodobým finančním majetkem, až v roce 2008 se dostává na hodnotu 

1,7%. Vidíme vysokou závislost oběžných aktiv na celkových aktivech (hlavně 

zásluhou zásob) což je asi nejzřetelnější v roce 2007, kdy OA firmy tvořila 89,7 % 

celkových aktiv firmy. V roce 2008 je vidět tendence podíl zásob snižovat, což je 

samozřejmě rozumné, protože zásoby drží finanční prostředky, které mohou chybět 

jinde. Krátkodobé pohledávky byly nejnižší v roce 2007, kdy firma měla z hodnocených 

let nejméně prostředků v držení dlužníků.  

Při pohledu na pasiva firmy vidíme, že se negativně projevuje stav vlastního 

jmění v roce 2006, kdy firma nebyla schopna uhradit tento dluh a účet vlastního 

kapitálu je na úrovni -11,9%. Můžeme vidět, že firma postupně zvyšuje zvyšuje 

hodnotu vlastního kapitálu v neprospěch cizích zdrojů. V roce 2006 podnik vše 

financoval cizími zdroji, v roce 2008 už vidíme, že se podnik snaží zvyšovat podíl 

vlastního kapitálu a snižovat podíl financování cizím kapitálem. Ideálním stavem je 

přiblížit k sobě obě hodnoty co nejblíže, kdy společnost do podnikání zapojuje efekty 

úrokového daňového štítu a optimalizuje tak průměrné náklady na kapitál. Hospodářský 

výsledek se každoročně zvyšuje a je jasné, že se firmě daří zaujímat čím dál tím větší 

tržní podíl. Poslední podstatnou změnu jsem zaregistroval u klesajícího podílu 

krátkodobých závazků na celkových pasivech, což pravděpodobně znamená, že firma 

nachází levnější vstupy (dodavatele, pohonné hmoty) a snaží se hradit své závazky 

dodavatelům. 

 

 

3.1.2 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál představuje hodnotu dlouhodobých zdrojů, kterými 

podnik kryje oběžná aktiva, nebo také přebytek oběžného majetku (oběžných aktiv) nad 

krátkodobým cizím kapitálem (krátkodobými cizími pasivy). Společnost Eisberg 

dosáhla v prvních dvou letech (2006 – 2007) zápornou hodnotu tohoto ukazatele. V 

roce 2008 již dosáhla kladné hodnoty. 
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Čistý pracovní kapitál 
 
     

Analýza rozdílových ukazatelů      

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 
ČPK   -1 312 000 -310 000 1 885 000   > O   
Tabulka 4 - Čistý pracovní kapitál 
 

 

V prvních dvou letech vidíme, že krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva, 

situace se mění až v posledním roce 2008. Tehdy oběžná aktiva převyšují oběžná aktiva 

a podnik dosahuje kladné hodnoty ČPK. 

 

 

 

 

3.1.3 Analýza likvidity 

 

Zde jsem hodnotil pozici podniku z pohledu toho, jak je schopna platit své 

závazky (dluhy). Nejprve se podívejme na likviditu prvního stupně, tzv. okamžitou 

likviditu. Podniku se dařilo ve všech letech se vcelku přiblížit požadovaným hodnotám 

a tento trend je zjevně stoupající, jak je vidět v hodnotách 0,17 – 0,26 (2006 – 2008). 

V roce 2008 je hodnota skoro ideální. 
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 Likvidita druhého stupně, tedy tzv. pohotová likvidita dosáhla v letech 2006 – 

2008 zhruba poloviny požadované hodnoty. Je zjevné, že negativní hodnota tohoto 

ukazatele je zapříčiněna obrovským podílem zásob ve struktuře majetku. 

 

Analýza likvidity       

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 
Okamžitá likvidita   0,17 0,17 0,26   0,2 - 0,5   

Pohotová likvidita 0,40 0,33 0,59   1 - 1,5   

Běžná likvidita 0,83 0,97 1,23   2,0 - 3,0   
Tabulka 5 - Analýza likvidity 
 

A konečně likvidita 3. stupně, tzv. běžná likvidita ukazuje, že v daném období 

hodnota oběžných aktiv nepokrývá krátkodobá pasiva ani jednou. To může znamenat 

negativní dopad na pohled věřitelů a jejich důvěru v platební schopnost firmy Eisberg. 

Optimisticky můžeme vidět poslední rok 2008, kdy se hodnota začíná zvyšovat směrem 

k požadovaným hodnotám. 
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3.1.4 Analýza zadluženosti 

 

Celková zadluženost v roce 2006 činila 112 % což je velice nepříznivá hodnota a 

ukazuje to na špatné hospodaření v předchozích letech. Podíl cizích zdrojů na celkových 

aktivech byl v roce 2006 opravdu velký. Abychom porozuměli souvislostem, 

nahlédneme do vertikální analýzy pasiv kde vidíme, že krátkodobé závazky mají velice 

vysoký podíl na cizích zdrojích. Na celkovém vývoji jde vidět, že společnost se 

postupně snaží celkovou zadluženost snižovat a v roce 2008 se již hodnotou 0,67 blíží 

doporučeným hodnotám. V současné době (rok 2009) se společnost podle mých 

informací již nachází v optimálních hodnotách. V letech do roku 2007 byla společnost 

výrazně zadlužena a představovala pro banky a případné investoy výrazné riziko. V této 

době již Eisberg vykazuje relativně optimální celkovou zadluženost. 

 

Zadluženost       

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 
Celková zadluženost 1,12 0,92 0,67   0,3 - 0,5   

Koeficient samofinancování -0,12 0,08 0,33   0,5 - 0,7   
Tabulka 6 - Zadluženost 
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Koeficient samofinacování vyjařuje jakým procentem vlastního kapitálu jsou 

financována celková aktiva. V případě společnosti Eisberg vidíme, že v roce 2006 

vykazuje ukazatel zápornou hodnotu (z důvodu záporného vlastního jmění v roce 2006), 

v dalším roce již celková aktiva kryjeme již 8% vlastního kapitálu (vlastní kapitál již 

není záporný). Tato hodnota je ale pořád nepřijatelná. V roce 2008 je to již 33%  což je 

hodnota, která se blíží doporučenému stavu mezi 50 – 70%. 

 

 

 

3.1.5 Analýza aktivity 

 

V této analýze odpovídáme na otázku, v jaké míře podnik využívá vložená 

aktiva a jejich části. Nejprve se pokusím zhodnotit obrat celkových aktiv. Jedná se o 

porovnání celkových tržeb firmy oproti celkovým aktivům. Hodnoty, které činí 9,06 – 

6,67 – 7,61 v letech 2006-2008 znamenají, že Eisberg má obecně málo aktiv. Oproti 

aktivům tvoří velké tržby (je to logické, protože se jedná o ditribuční velkoobchod).  

Aktiva firmy vlastně vyjadřují její hodnotu a jestliže nalezneme takový nepoměr, je 

zřejmé, že podnik strádá ve vybavenosti zařízením, vozovým parkem, nemovitým 

zázemím atd.  

 

Ukazatele aktivity       

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 
Obrat celkových aktiv 9,06 6,67 7,61   1,6 - 3   

Ukazatel stálých aktiv 111,19 97,65 50,64   odvětví 

Obrat zásob 20,44 11,26 17,58   ve dnech   

Obrat pohledávek     9,50   ve dnech   

Obrat závazků 29,61 35,96 22,87   ve dnech   
Tabulka 7 - Ukazatele aktivity 
 
 
 

Ukazatel stálých aktiv poměřuje tržby vůči DM (dlouhodobému majetku). Tady 

je třeba zmínit, že pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty.  

Obrat zásob udává za jak dlouhou dobu od pořízení a uskladnění zvládne firma 

zásoby prodat (vyskladnit) či případně nějak jinak spotřebovat. Akciová společnost 
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Eisberg je obchodní společnost (velkoobchod) a tvoří dlouhodobě vysokou hladinu 

zásob, přesto se doporučuje zásoby snižovat (vážou prostředky). V roce 2006 měla 

společnost vázané peníze v zásobách průměrně 21 dní, v roce 2007 12 dnů a v roce 

2008 průměrně 18 dnů. Tyto hodnoty naznačují, že ač je stav zásob vysoký, zároveň je 

rychlá obrátka a peníze v zásobách neleží dlouho (zboží se uskladní, ale relativně rychle 

se prodá). Eisberg postupně hodnotu s výkyvy snižuje. 

Obrat pohledávek znamená jak dlouho podnik čekal na zaplacení svých 

pohledávek ve dnech.  Zde je jen hodnota v roce 2008, kdy podnik čekal na inkaso 

průměrně 9,5 dne. 

Na posledním ukazateli můžeme pozorovat známý trend v podnikání a firemním 

účetnictví obecně a to sice jako dlouho firma odkládá zaplatit své závazky dodavatelům 

(např. faktůry). Eisberg vykazoval v roce 2006 průměrný čas od přijetí faktůry do jejího 

zaplacení cca 30 dnů, v roce 2007 pak 36 dnů a v roce 2008 23 dnů. Je tedy vidět, že od 

roku 2008 se firma snaží platit své závazky rychleji. 
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3.1.6 Analýza rentability 

 

Ukazatel ROI je podíl provozního hospodářského výsledku a celkového 

vloženém kapitálu. V prvním roce vykazuje ukazatel zápornou hodnotu a to díky již 

výše zmiňovanému zadlužení vlastního jmění z minulých let (položka vlastní kapitál je 

záporná). V roce 2007 je hodnota ROI 210%, firma z poměrně malého vloženého 

kapitálu vytěžila velice vysoké hospodářský výsledek. V našem případě se ovšem 

situace poměrně komplikuje, neboť podnik má na oborové poměry velice malý vlastní 

kapitál, situace se začíná postupně měnit až v roce 2008, kdy hodnota ROI dosáhla 

97%. To je ale pořád ještě vysoká hodnota, podnik by se měl dostat někde k optimální 

hodnotě řekněme 20-30%. 

 

Analýza rentability       

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 
ROI - vložený kapitál -1,09 2,10 0,97   0,12 - 0,15 dobré 

ROA - celková aktiva 0,11 0,15 0,32   > 0,10 

ROE - vlastní kapitál -0,95 1,95 0,98   ROE > ROA 
Tabulka 8 - Analýza rentability 
 

 

Ukazatel ROA hodnotí čistý zisk po zdanění (HV pod zdanění) a ten porovnává 

s celkovými aktivy firmy. Pokud tedy HV snížíme od daň z příjmu právnických osob, je 

jasné, že hodnota ukazatele bude nižší, než u předchozího ROI. ROA se pro firmu 

Eisberg vyvíji velice dobře, hodnota každoročně stoupá a splňuje podmínku >0,10. 

 Ukazatel ROE, nám říká kolik čistého zisku přijde na 1,-kč investovanou 

akcionářem. V roce 2006 společnost dosáhla rentability vlastního kapitálu -95% (opět 

díky již zmiňovanému zápornému stavu účtu vlastního kapitálu v roce 2006). Rok 2007 

již vykazuje nárust na 195% (velký HV oproti velice malému vlastnímu kapitálu) a 

teprve v roce 2008 se začíná blížit hodnotě, která je pro podnik optimální. Je 

v posledních dvou letech je splněna podmínka, že ROE > ROA. 
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3.2 Analýza  finančního zdraví firmy 

 

Pro posouzení finančního zdraví jsem použil standartizovaný „Altmanův Index 

finačního zdraví“ jinak také nazývaný Z-score. Na výstupních hodnotách můžeme vidět, 

že v roce 2006 podnik vykazuje zápornou hodnotu -0,16 což není dobrý stav. Přičin 

bylo v tomto roce více, jedním z hlavním faktorů je záporný hospodářský výsledek, 

vysoká stav krátkodobých závazků a nizká kapitálová vybavenost.  V roce 2007 již 

vidíme přesun do tzv. šedé zóny, což znamená průměrné finační zdraví s občasnými 

problémy. A konečně rok 2008 hodnotou 4,58 ukazuje, že podnik v optimálním až 

velice dobrém finačním zdraví, protože je hodnota větší než 2,6.  

 Protože původní ukazatel je navržen pro jiné než české prostředí a pro firmy jež 

obchodují své akcie na burze a jsou spíše výrobního charakteru, použil jsem upravenou 

verzi pro menší firmy obchodního charakteru. 

 

 

Test finančního zdraví      

Ukazatel / Rok 2006 2007 2008   Doporučeno 

Altmanův Index :  Z-score  -0,16 1,40 4,58   1,1 - 2,6   
Tabulka 9 - Test finančního zdraví 
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Pro kompletní zhodnocení finančního zdraví podniku bych měl aplikovat 

ukazatel manželů Neumaierových, index IN01, který byl vytvořen speciálně pro české 

prostředí a české firmy. Bohužel při výpočtech docházelo na nekorektní výsledky, 

protože firma nevytvářela prakticky žádné nákladové úroky, které jsou potřebné pro 

výpočet. Proto výpočet prezentuji jen pro komplexnost a z univerzálně zvolenou 

hodnotou nákladových úroků 500 000,- pro každá jeden rok. 

 

 

Ukazatel / rok 2006 2007 2008 
Altmanův index finančního zdraví - IN01 2,67 2,41 3,47 

Tabulka 10 - Altmanův index IN01 
 

V rámci vývoje podniku hodnotím finační zdraví firmy jako uskokojivé. 

Můžeme pozorovat trend každoročního zlepšování, což hodnotím velice pozitivně. Je 

však třeba, aby se firma vyvarovala některých nestandartních přístupů v účetnictví. 

Rovněž vyjadřuji pochybnost nad správností některých dat v účetních výkazech, 

vyskytují se nelogičnosti. Na tuto skutečnost jsem firmu upozornil a momentálně 

probíhá audit firemního účetnictví. 
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3.3 Benchmarkingový diagnostický systém INFA 
 
 
 
 V této poslední kapitole finanční analýzy zhodnotím  poslední rok (2008) 

diagnostickým systémem INFA, který umožnuje mezioborové srovnání.  

 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA je 

výsledkem spolupráce státní správy (Ministerstva průmyslu a obchodu) s akademickou 

sférou (Vysokou školou ekonomickou — Doc. Ing. Inkou Neumaierovou a Ing. Ivanem 

Neumaierem — autory metodiky INFA). MPO zabezpečuje datovou základnu, 

programátorskou kapacitu a společně s VŠE metodický rámec a analytické práce. 

Tento systém slouží podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání 

jejich výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k 

identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a 

tím představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení 

podnikové strategie.  

Datovou základnou pro benchmarking jsou statistická data ČSÚ, ze kterých 

vycházejí "Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO", které jsou 

dále kombinovány s daty z resortního šetření MPO pro navazující "Finanční analýzy 

podnikové sféry v průmyslu a stavebnictví. 

 

Jako odvětví pro meziooborové srovnávání jsem zvolil velkoobchodní prodej a 

nákup a jako období kvartály roku 2008. Nastavení benchmarkingových krtitérií jsem 

ponechal na standartních hodnotách. 
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3.3.1 Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti 

 

Diagnostický systém vyhodnotil honotu SPREADU (rozdíl mezi nákupem a 

prodejem) jako vynikající, lepší než u nejlepších podniků v odvětví. Systém vyhodnotil 

jako problém běžnou likviditu (L3), což koresponduje s výstupem, který jsem získal. 
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3.3.2 Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Velikost ROE je dostatečná a systém opět vyhodnotil firmu za rok 2008 jako 

lepší než nejlepší firmy v odvětví. 
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3.3.3 Hodnocení úrovně rizika  

Hodnota „re“  podniku je slabší, protože je vyšší než charakteristická hodnota za 

odvětví. Problémy diagnostický systém vidí v ukazatelích  (Ostatní V - N) / V, ON / V, 

VK / A, a opět běžná likvidita L3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 55 - 
 

3.3.4 Hodnocení úrovně provozní oblasti 

 

Provozní výkonnost je vynikající. Hodnota produkční síly podniku je vyšší než 

hodnota u nejlepších podniků v odvětví. Hodnota obratu aktiv podniku je vynikající a je 

vyšší než hodnota u nejlepších podniků odvětví. Hodnota marže podniku je dobrá a 

nalézá se mezi hodnotou u nejlepších podniků odvětví a charakteristickou hodnotou za 

odvětví. Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je velmi příznivý, protože je vyšší 

než hodnota u nejlepších podniků odvětví. Podíl osobních nákladů na výnosech podniku 

je vyšší než charakteristická hodnota za odvětví a u nejlepších podniků. Podíl Odpisů na 

výnosech nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje další informace. Podíl (Ostatní 

výnosy - ostatní náklady) / Výnosy nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje 

analytičtější pohled.  

 

Produkční síla (EBIT / Aktiva)  

 

Obrat aktiv (Výnosy / Aktiva)  
Marže (EBIT / Výnosy)  
Přidaná hodnota / Výnosy  
Osobní náklady / Výnosy  
  

  

 

3.3.5 Hodnocení finanční politiky (politiky kapitálové struktury)  

Podíl UZ/Aktiva podniku je vynikající, protože je nižší než hodnota u nejlepších 

podniků odvětví. Firma má výrazně nižší podíl vlastního kapitálu. Hodnota úrokové 

míry podniku je příznivá, jelikož je nižší než hodnota u nejlepších podniků odvětví.  

Podniková kapitálová struktura je vzhledem k provozní výkonnosti vhodná. Problém 

není v provozní výkonnosti. Podíl UZ/Aktiva je bezproblémový. Hodnota úrokové míry 

je příznivá. 
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3.3.6 Hodnocení úrovně likvidity  

Likvidita běžná L3 podniku je slabší a je nižší než charakteristická hodnota za 

odvětví i než hodnota u nejlepších podniků. Likvidita pohotová L2 podniku je slabší a je 

nižší než charakteristická hodnota za odvětví i než hodnota u nejlepších podniků. 

Likvidita L1 podniku je vyšší než hodnota u nejlepších podniků odvětví. 
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4. Návrhy a opatření 

 

 

4.1 Zhodnocení situace 

 

Na začátku bych chtěl zmínit, že EISBERG, a.s. je vcelku mladá společnost, 

která vznikla na základech  Eisberg, s.r.o. Přesto jde z výsledků analýzy aktiv a pasiv 

vidět, že společnost každoročně roste, vykazuje navyšování kapitálového vybavení 

firmy, stejně jako navyšování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dále 

můžeme pozorovat růst zásob a jejich vyšší obrátkovost. Souvisle s tím se společnost 

snaží minimalizovat rizika, která jsou v tomto druhu podnikání nejčastější. Těmito 

riziky myslím hlavně neustálé zdražování cen pohonných hmot a energií, což je pro 

mrazírenskou firmu s automobilovým parkem strategická záležitost. Dále se firma 

neustále snaží vyhledávat nové příležitosti na zahraničních trzích, z čehož je výstupem 

import značek a druhů mražených potraviny, které prozatím nemají na českém trhu 

zastoupení.  

U  společnosti jako Eisberg je zřejmé, že nemůže konkurovat kapitálově 

mnohem lépe vybaveným společnostem, které drží majoritní podíl na trhu se 

strategickými potravinovými komoditami. Řešením není snaha o minimalizaci nákladů 

a „hra na příživníka“ nýbrž inovativní a kreativní přístup ve vyhledávání nových 

příležitostí. Podnik se musí snažit o maximální optimalizaci logistických procesů, aby 

dokázal zůžitkovat svou nejvetší přednost a tou je flexibilita, která velkým firmám 

chybí.  

Jelikož společnost importuje potraviny převážně z Polska, Slovenska, Brazílie, 

Španělska a mnoha jiných zahraničních zemí, je závislá na výkyvech kurzu české měny 

na devízovém trhu (převážně Euro). 

Právě probíhající hospodářská recese v ČR nastartovala trend opatrnosti většiny 

restaurací, jídelen, vývařoven a maloobchodních řetězců. Tyto subjekty se bojí malého 

odbytu a proto snižují kvóty pro odběr surovin. Tento problém nemá jednoduché a 

jednoznačné řešení. Důležité je, aby podnik dokázal zachovat tok finačních prostředků a 

v případě malého vytížení se zaměřil na diversifikaci svých produktů ( příležitosti vidím 

v dovozu jiných potravin, než jen mraženého masa, zeleniny a mražených krémů). 
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4.2 Zhodnocení finační analýzy 

 

Jak již zmiňuji výše, na základě analýzy aktiv vidíme, že společnost každoročně 

roste. Za poslední dva roky navýšila svůj obrat cca o 15 miliónů korun. Z horizontální 

analýzy můžeme vidět, že vedení společnosti se snaží snižovat (resp. udržovat 

v mezích) na takovou míru aby zbytečně nedržely peněžní prostředky. Oproti 

krizovému roku 2006, kdy se společnost dostávala z červených čísel můžeme vidět, že 

v roce 2008 již Eisberg vykazuje kladný hospodářský výsledek, což hodnotím  velice 

pozitivně. 

Ze struktury pasiv můžeme vyčíst, že firma postupně zvyšuje zvyšuje hodnotu 

vlastního kapitálu v neprospěch cizích zdrojů. V roce 2006 podnik vše financoval cizími 

zdroji, v roce 2008 už vidíme, že se podnik snaží zvyšovat podíl vlastního kapitálu a 

snižovat podíl financování cizím kapitálem. Společnost Eisberg představuje pro banky 

jen mírné riziko, což rovněž hodnotím vcelku pozitivně, vzhledem k minulosti firmy. 

Analýza čistého pracovního kapitálu ukazuje v prvních dvou letech, že 

krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva, situace se mění až v posledním roce 2008. 

Tehdy oběžná aktiva převyšují oběžná aktiva a podnik dosahuje kladné hodnoty ČPK. 

Z analýzy také vyplývá, že Eisberg je nedostatečné vybaven vlastním majetkem, 

což snižuje hodnotu firmy a zvyšuje riziko, že firma nebude schopna pokrýt svůj tržní 

podíl. Toto je zapříčiněno hlavně špatnou finanční situací podniku z minulých let, kdy 

nebyly prostředky na nákup nutného majetkového vybavení, rekonstrukce objektu, 

obnovu firemního vybavení a pod. Situace se ovšem rapidně zlepšuje poslední rok, kdy 

firma nakoupila nová mrazírenská auta, zafinancovala opravy a rekonstrukce objektu a 

hlavně vybudovala nový mrazírenský sklad (box). Tyto investice firma financovala z 

vlastních zdrojů. 

Co se týče likvidity podniku, tak pozitivně vyšla pouze okamžitá likvidita, ale 

tendenci zlepšovat je možno vidět na obou zbývajících ukazatelích. Vedení podniku 

předpokládá, že po uzávěrce účetnictví za rok 2009 již bude firma splňovat kritéria 

likvidity všech 3 stupňů.   

Analýza zadluženosti firmy dopadla následovně. V současné době (rok 2009) se 

společnost podle mých informací již nachází v optimálních hodnotách. V letech do roku 

2007 byla společnost výrazně zadlužena a představovala pro banky a případné investory 
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výrazné riziko. V této době již Eisberg vykazuje relativně optimální celkovou 

zadluženost, což je výsledek optimalizace firemních závazků. 

Rentabilitu firmy bych vzhledem k situaci hodnotil vcelku pozitivně. Je třeba 

brát v potaz, že firma optimálně hospodaří až poslední 1-2 roky, ale rok 2008 již 

vykazuje relativně slušný hospodářský výsledek. 

Analýzu jsem ukončil testem finančního zdraví podniku, kde jsem použil 

upravený Altmanův test finančního zdraví (Z-score). Na výstupních hodnotách můžeme 

vidět, že v roce 2006 podnik vykazuje zápornou hodnotu,  což není dobrý stav. Příčin 

bylo v tomto roce více, jedním z hlavním faktorů je záporný hospodářský výsledek, 

vysoká stav krátkodobých závazků a nízká kapitálová vybavenost.  V roce 2007 již 

vidíme přesun do tzv. šedé zóny, což znamená průměrné finanční zdraví s občasnými 

problémy. A konečně rok 2008 hodnotou 4,58 ukazuje, že podnik v optimálním až 

velice dobrém finančním zdraví, protože je hodnota větší než 2,6. 

Pro názornost jsem poslední rok 2008 podrobil mezioborovému srovnání za 

pomoci systému INFA. Výstup ze systému potvrdil některé známe skutečnosti, jako 

například stav likvidity podniku a poukázal na slabé a silné stránky podniku, ve 

srovnání s nejlepšími podniky v oboru. Celkově by se výstup dal shrnout takto. Silné 

stránky jsou v tvorbě zisku, poměru nákladů a výnosů, dále v rentabilitě, přidané 

hodnotě  a obratu zásob. Slabé stránky jsou v likviditě, vlastním financování. 
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4.3 Návrh ekologicky orientované investice 

 

 

4.3.1 Úvod do řešeného problému 

 

Jak již bylo popsáno v úvodních kapitolách této práce, společnost EISBERG, a.s. 

se zabývá distribucí mražených potravin. Z tohoto způsobu podnikání logicky vyplývá, 

že firma má vlastní skladovací prostory speciálně upravené na velkokapacitní 

skladování mražených potravin. Jelikož se jedná o velkokapacitní mrazírenské sklady, 

je žádoucí, aby management měl dostatečný teoretický základ o technologických 

procesech a technologiích používaných k chlazení a mražení potravin.  

Z těchto teoretických předpokladů navrhuji ekologický systém pro další využití energii 

vkládané do udržení skladovacích teplot. Popise, návrhem, ekonomickou kalkulací, 

návratností a praktickým využitím této myšlenky jako investice se zabývám v tomto 

investičním projektu.  

 

4.3.2 Popis řešeného problému 

 

Společnost má své sídlo v malebné vesnici kousek od Brna, která se nazývá 

Hradčany. V této obcí doposud není obecní rozvod plynu a není vybudován ani 

centrální odpadní systém na splaškové vody. Neexistující rozvod plynové sítě se značně 

podepsal na způsobu vytápění valné většiny obyvatel obce. Vytápění v zimě probíhá 

buď formou elektrických přímotopů, ale ve valné většině se topí dřevem nebo uhlím 

(tuhými palivy). Prostory využívané pro firemní účely jsou vytápěny elektrickými 

přímotopy. Tento způsob vytápění je jednoduchý na obsluhu, přímotop lze jednoduše 

přenášet do jiných místnosti dle aktuální potřeby. Ovšem tento způsob vytápění je 

značně nákladný a neefektivní.  

V rámci procesu minimalizace nákladů navrhuji odstartovat investiční projekt, jehož 

cílem bude snížení nákladů na vytápění a zároveň ekologičtější způsob vytápění.   
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V rámci rozvíjení této myšlenky a před projektové analýzy jsem zvažoval různé 

varianty jako například kotel na tuhá paliva, centrální elektrický kotel a další 

alternativy. Jedna z možných variant přicházejících v úvahu bylo využívání odpadního 

tepla, které vzniká při chodů mrazírenských kompresorů, které firma využívá k mražení 

skladových prostor. 

 

Analýza možných řešení 

 

Způsob vytápění prostorů ve firmě lze v zásadě řešit následovně: 

 

1. Vytápění pomocí přímotopů 

2. Centrální elektrický kotel 

3. Centrální kotel na tuhá paliva 

4. Tepelná čerpadla 

5. Alternativní způsoby vytápění 

 

 

Rekuperace tepla (9) 

 

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch 

do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku 

odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého 

tepla přiváděnému vzduchu. 

Chlazení skladovacích prostor je v naprosté většině zajišťováno pomocí 

strojního kompresorového chlazení, jež pracuje dle principu obráceného Rankinova 

tepelného cyklu (8) Nejčastěji používanou pracovní látkou (chladivem) je R 134 A, který 

se řadí k ekologicky nejšetrnějším chladivům. Odpadní teplo lze získat u obou koncepcí 

především z přehřátých par (chlazení hlav válců pístových kompresorů) a z 

kondenzačního tepla chladiva.  

Takto získané teplo je buď přímo využito, nebo dále převedeno systémem zpětného 

získávání tepla (ZZT) na vyšší teplotní úroveň a poté využito dle potřeb provozovatele. 

Vlastní systém ZZT je tvořen tepelným čerpadlem, které u sofistikovaných systémů 
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může pracovat i ve funkci chlazení pro potřeby klimatizace. Pro vyrovnání výkonových 

výkyvů bývá mezi okruhem vlastního strojního kompresorového chlazení a okruhem 

ZZT zařazena vhodně dimenzovaná akumulační nádrž. Pro případ, že není zajištěn 

dostatečný odběr tepla systémem ZZT, je v okruhu strojního kompresorového chlazení 

zařazen kondenzátor, přes který může chladivo zkondenzovat. 

Teplo získané systémem ZZT z technologie chlazení je pak možno využít při vlastním 

provozu. např.  k zajištění ustáleného tepelného toku mezi podložím a podkladním 

betonem  Dále se nabízí využití tepla pro vytápění a přípravu tepelné užitkové vody. 

 

 

4.3.3 Analytické zhodnocení návrhu 

V případu firmy, která disponuje velkým množstvím odpadního tepla vznikajícího 

z její primární činnosti tj. skladování mražených potravin, se jednoznačně nabízí využití  

tohoto tepla k ohřevu a vytápění. Systém a rozvody teplé vody firma napojila na 

rekuperační zařízení ve strojovně. Tím získala převod odpadního tepla na vodu, za 

chodu kompresorů dosahuje teplota v otopné soustavě cca 45 °C. 

 

Přínos využití alternativního zdroje tepla 

Teplo získané z tohoto systému je využito pro následující účely: 

• ohřev technologické vody v akumulační nádrži na teplotu cca 25 °C, která slouží 

jako zdroj tepla pro výparník tepelného čerpadla druhého stupně.  

• vytápění objektu, šaten a předehřev tepelné užitkové vody, při kterém je využito 

kondenzační teplo z tepelného čerpadla  
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4.3.4 Praktická část 

 

 

Vytápěná plocha:    cca 800m2 

Počet topných těles:    36ks 

Počet místností:    20 

Lokalita:     Brno venkov 

Délka topného období:   232 dnů  

Venkovní výpočtová teplota te:  – 12°C až + 20°C 

Otopné období, prům. teplota tes   4,4°C 

 

 

 

Pořizovací cena investice 

 

 

Rekuperační výměníky    320 000,- 

15x  radiátory      165 300, 

Technologické vybavení pro podl. vytápění  80 000,- 

Technika      23 000,- 

Náklady na práci     30 000,- 

Celkové náklady na investici (poř. cena)  618 300,- 

 

 

Vytížení – využitelný časový fond 

 

Technologie využívání odpadního tepla se bude využívat 7 dní v týdnu, přičemž 

počet týdnů využívaných koresponduje s počtem týdnů reálných, tedy 52. (provoz 

mrazírenských chladících zařízení je nepřetržitý, tím pádem také vzniká nepřetržitě 

odpadní teplo, které se akumuluje ve výměnících). Zahrnuji 5% rezervu vytíženosti 

kapcity. 

24 x 30 x 12 x 0,95 = 8 208 hodin/1 rok …Roční využitelný časový fond 
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Mzdové náklady na obsluhu a údržbu zařízení a technologického vybavení 

Mzdové náklady prakticky neexistují, neboť stávající personál je schopen delegováním 

povinností zajistit pravidelnou údržbu a provoz. 

 

 

Jednorázové náklady v intervalech 1x za 2 roky 

 

Obměna některých technologických dílů a pravidelná údržba provedená 

odborným certifikovaným technikem. Cena za tyto služby se může v budoucnu 

samozřejmě měnit, ale stávající odhad je celkem 12 000,- za jednu servisní opravu a 

výměnu dílů. 

 

 

 

Kalkulace úspory nákladů 

 

• výpočet stávajících nákladů na vytápění a ohřev za 1 rok (1 měsíc/1 týden) 

• Výpočet nákladů na vytápění při použití navrhované technologie 

 

Kalkulační výpočty můžete nálezt v příloze, použil jsem jako výchozí hodnoty cen 

energií za rok 2008 a 2009 (elektřina, plyn, voda, tuhá paliva) 

 

Stávající náklady na vytápění za 1 měsíc (1 rok) 

Elektřina, plyn, tuhá paliva + ohřev teplé vody  =  cca 240 000,- (cca 2 880 000,- za 1 r) 

Náklady na vytápění za 1 měsíc při použití rekuperace tepla 

Elektřina, plyn, tuhá paliva + ohřev teplé vody  =  cca 216 400,- (cca 2 596 800,- za 1 r) 

 

 

Rozdíl v nákladech tedy znamená roční úsporu cca  283 200,- Kč 
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Odpisy 

 

Vzhledem k vyšší sazbě dani z příjmu právnických osob v prvních letech 

životnosti investice je lepší varianta zvolit tzv. zrychlené odepisování, což nám umožní 

přenést větší část pořizovací ceny  ihned do nákladů. 

 

 

 

Časový rámec projektu 

 

 

    od do 

1. Etapa Výběr dodavatelů   VIII.09 IX.09 

      

2. Etapa Pořízení       IX.09 X.09 

      

3. Etapa Instalace, stavební úpravy X.09 XII.09 

      

4. Etapa Zkušební provoz, optimalizace XII.09   

      

5. Etapa Ostrý provoz   XII.09   
Tabulka 11 - Časový rámec projektu 
 

 

 

Výnosnost investice ( ČSH a VVP) 

 

Použití metod jako čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento je 

vhodne v případě, že můžeme zohlednit vliv investice na budoucí příjem (zisk). V tomto 

případě je investice zaměřena na strategické snížení nákladů při využívání energie pro 

vytápění a ohřev teplé vody. Protože můžeme výnosnost investice posoudit 

z jednoduchého rozdílu mezi náklady minulými a budoucími.  Z tohoto důvodu nebylo 

těchto dvou výpočtů pro diskontování příjmů použito. 

 

Z porovnání nákladů lze vidět, že návratnost investice je po 2,18 letech provozu a 

další roky již úspora na nákladech na energie zvyšuje provozní zisk podniku. 
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4.3.5 Volba způsobu financování 

 

Při výběru způsobu financování jsou v našem případě vhodné dva druhy 

financování projektu. Za prvé financovat investici z vlastních zdrojů a za druhé využít 

nabídky některé z komerčních bank a požádat o úvěr.  Vyloučil jsem možnost leasingu, 

protože částka, kterou potřebujeme na investici, je tvořena vícero položkami 

(nepořizujeme auto, nebo jeden stroj, kdy bychom mohli využít finanční nebo 

operativní leasing podle doby využívání dlouhodobého majetku). 

 

 

Úvěr od banky je pro firmu v jistých případech výhodný, jelikož se vyplácí 

financovat část aktivit z cizích zdrojů, ale v našem případě je částka relativně nízká a 

navíc se projekt může financovat na více etap a z tohoto pohledu je pro firmu 

nejvýhodnější a nejjednodušší financovat investici z vlastních zdrojů. 
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4.4 Ekonomické zhodnocení a  navrhovaná strategie 

 

 

EISBERG, a.s. je mladá společnost zabývající se distribucí mražených potravin 

a podnikající na lokálních trzích. V tomto tržním odvětví (distribuce potravin, 

velkoobchody, importní společnosti) existuje v dnešní době obrovská konkureční síla 

v podobě kapitálově vysoce vybavených společností, jak tuzemských, tak se zahraniční 

účastí. Tyto firmy jsou v tak silné obchodní pozici, že si mohou dovolit nakupovat 

přímo od výrobců za exkluzivní ceny, případně dovážet zboží ze zahraničí v obrovských 

objemech a dokonce si část sortimentu samy produkovat. Tato silná obchodní pozice 

jim rovněž dovoluje tlačit na maloobchodní řetězce a na koncové distribuční 

společnosti.  

Je tedy zřejmé, že pokud se chce podnik, který působí na lokálním trhu, udržet a 

dále zvyšovat svůj tržní podíl, musí zvolit strategii tržní mezery. Velké firmy mají 

většinou jednu společnou nevýhodu a tou je flexibilita jejich služeb. A tím je myšleno 

jak flexibilita dodávková, cenová nebo marketingová (reklama, propagace). Proto by se 

společnost EISBERG měla snažit tuto nevýhodu velkých hráčů stanovit jako svojí 

přednost, tzn. být flexibilní, oslovit zákazníky, pro které není nejdůležitější cena, ale 

kladně hodnotí možnost objednat zboží na poslední chvíli, případně upravovat 

objednávky operativně za pochodu (hlavně restaurace, jídelny apod.) Dále by se 

společnost EISBERG měla snažit vyhledávat nové příležitosti, pro dovoz surovin ze 

zahraničí, stále existují tržní mezery v gastronomii, kde by se mohla nová značka, nebo 

nový typ výrobku osvědčit. Společnost by se měla snažit minimalizovat řetězec 

dodavatelů mezi prvotním dodavatelem a EISBERGEM samotným. Nejideálnějším 

řešením je získávat kontraktní smlouvy přímo v zemích, kde se surovina vyrábí a 

vlastním (případně pronajatým) logistickým dopravním řetězcem importovat zboží do 

ČR. Tím se minimalizuje navršování koncové ceny pro klienta a zisk pro společnost je 

větší. 

Trendem v provozním fungování distribučních společností je v dnešní době 

optimalizace informačního toku. Informace jsou relativně dostupné a jejich předávání 

není komplikované. Problémem je tento informační tok optimalizovat tak, aby byl co 

nejefektivnější a aby zaručil firm ě, že se informace dostanou jen do povolaných rukou, 

že se tam dostanou včas a že budou mít potřebnou aktuální vypovídací hodnotu. 
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Z tohoto důvodu již firma investovala do nákupu speciálních zařízení pro obchodní 

zástupce a nákupčí (mini notebooky, internetové mobilní připojení, PDA), které 

optimalizují informační tok při zpracovávání objednávek, celý proces zjednodušují a 

dělají jej jednodušší jak z pohledu klienta tak firmy. 

V dnešní době ekonomické krize a hospodářské recese je a bude každá firma 

vystavena náročnému testu, jehož předmětem budou finanční síla, schopnost inovací, 

flexibilita, personální zázemí a hlavně v první řadě kvalita managementu. Banky ještě 

stále nejsou ochotny poskytovat úvěry tak, jak by to české firmy potřebovaly a proto 

vzrůstá podíl venture kapitálových společností, které nabízejí vstup cizího kapitálu do 

firmy jako možnost financovat rozvoj a investice budoucnosti. V případě firmy 

EISBERG si myslím, že by to nebyl dobrý krok pro firmu a jsem přesvědčený, že pokud 

management bude pokračovat směrem jakým se již vydal, tak má firma vysokou naději, 

že se na trhu udrží a bude svůj tržní podíl zvětšovat. 
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5. Závěr 

 

Cílem této práce bylo za použití finanční analýzy posoudit ekonomickou 

strategii firmy a na základě výsledků navrhnout investiční projekt, který bude naplňovat 

ekonomický a ekologický přínos pro podnik.  

Abych tedy mohl posoudit stav hospodaření firmy EISBERG, a.s. provedl jsem 

finanční analýzu za roky 2006, 2007, 2008. Při analýze jsem vycházel z platných 

účetních výkazů (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát). Z horizontální analýzy lze pozorovat, 

že podnik se každoročně zvětšuje. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že podnik 

v posledních 2 letech začal zvyšovat svoji kapitálovou vybavenost a obecně navyšoval 

stav majetku. Po aplikaci rozdílových ukazatelů jde vidět, že čistý pracovní kapitál 

vykazuje optimální hodnotu až v posledním analyzovaném roce. Na ČPK se lze 

samozřejmě dívat ze dvou pohledů, management firmy jistě chce disponovat co 

nejvyšším pracovním kapitálem, naproti tomu vlastníci firmy upřednostňují, aby byl 

oběžný majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů 

dlouhodobých, které jsou logicky dražší. Proto pro majitele firmy je nejlepší čistý 

pracovní kapitál minimalizovat. 

Z analýzy také vyplývá, že Eisberg je stále nedostatečné vybaven vlastním 

majetkem, což snižuje hodnotu firmy a zvyšuje riziko, že firma nebude schopna pokrýt 

svůj tržní podíl. Toto je zapříčiněno hlavně špatnou finanční situací podniku z minulých 

let, kdy nebyly prostředky na nákup nutného majetkového vybavení, rekonstrukce 

objektu, obnovu firemního vybavení a pod. Situace se ovšem rapidně zlepšuje poslední 

rok, kdy firma nakoupila nová mrazírenská auta, zafinancovala opravy a rekonstrukce 

objektu a hlavně vybudovala nový mrazírenský sklad (box). Tyto investice firma 

financovala z vlastních zdrojů. 

Když se zaměříme na likviditu podniku, tak pozitivně vyšla pouze okamžitá 

likvidita, ale tendenci zlepšovat je možno vidět na obou zbývajících ukazatelích. Vedení 

podniku předpokládá, že po uzávěrce účetnictví za rok 2009 již bude firma splňovat 

kritéria likvidity všech 3 stupňů.   

Analýza zadluženosti firmy dopadla následovně. V současné době (rok 2009) se 

společnost podle mých informací již nachází v optimálních hodnotách. V letech do roku 

2007 byla společnost výrazně zadlužena a představovala pro banky a případné investory 



Finanční a ekonomická strategie firmy EISBERG,a.s. 
______________________________________________________________________ 
 

- 71 - 
 

výrazné riziko. V této době již Eisberg vykazuje relativně optimální celkovou 

zadluženost, což je výsledek optimalizace firemních závazků. 

Rentabilitu firmy bych vzhledem k situaci hodnotil vcelku pozitivně. Je třeba 

brát v potaz, že firma optimálně hospodaří až poslední 1-2 roky, ale rok 2008 již 

vykazuje relativně slušný hospodářský výsledek. 

Analýzu jsem ukončil testem finančního zdraví podniku, kde jsem použil 

upravený Altmanův test finančního zdraví (Z-score). Na výstupních hodnotách můžeme 

vidět, že v roce 2006 podnik vykazuje zápornou hodnotu, což není dobrý stav. Příčin 

bylo v tomto roce více, jedním z hlavním faktorů je záporný hospodářský výsledek, 

vysoká stav krátkodobých závazků a nízká kapitálová vybavenost.  V roce 2007 již 

vidíme přesun do tzv. šedé zóny, což znamená průměrné finanční zdraví s občasnými 

problémy. A konečně rok 2008 ukazuje, že podnik je v optimálním až velice dobrém 

finančním zdraví. 

Záměrem bylo navrhnout pro podnik finančně nenáročnou investici, jejimž 

úkolem bude optimalizovat firemní náklady a která zároveň bude naplňovat ekologický 

přinos pro okolí firmy. Na tomto záměru byl vybudován projekt rekuperace odpadního 

tepla, které bude využito pro ekologické vytápění objektu a ohřev vody. Investice byla 

posuzena z hlediska nákladů na realizaci i nákladů sekundárních. Byl sestaven časový 

harmonogram projektu, který vsazuje jednotlivé fáze projektu do období roku 2009. 

Přinos investice je v úspoře nákladů a posouzením této skutečnosti porovnáním 

nákladů na vytápění před a po aplikaci nové technologie jsem došel k době návratnosti 

investice cca 2 roky. Klady nové technologie jsou ale hlavně v rovině přistupu 

k okolnímu prostředí a společenské odpovědnosti firmy. Enviromentální hledisko může 

firma pojmout jako přinos pro svou propagaci jak v reklamě, tak marketingu obecně. 

Závěrem bych dodal, že se firma nedávno spojila do aliance s několika stejně 

velkými podniky a za účelem vytvořit uskupení firem, které bude disponovat větší 

vyjednávací silou na dodavatele, založili FROZEN aliance. Tento krok firmu posunul 

v mnoha hlediscích dopředu a věřím, že pokud firma optimalizuje chyby ve finanční 

struktuře a bude nadále vyhledávat nové obchodní příležitosti, tak bude schopna i přes 

konkurenční tlaky udržet a rozvíjet svou pozici na trhu. 
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1
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Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 6 073001 -2807 150 6 870
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek 662003 -280881 601
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 51004 -5988 29
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
3. Software 51007 -5988 29
4. Ocenitelná práva 008
5. Goodwill 009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 611013 -221793 572
B. II. Pozemky 014
2. Stavby 015
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 611016 -221793 572
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
5. Základní stádo a tažná zvířata 018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023
B. III. Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 024
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025
3.. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030



Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto
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C. Oběžná aktiva 4 655031 5 796 5 796
C. I. Zásoby 2 823032 3 270 3 270
C. I. 1. Materiál 033
2. Nedokončená výroba a polotovary 034
3. Výrobky 035
4. Zvířata 036
5. Zboží 2 823037 3 270 3 270
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C. II. Dlouhodobé pohledávky 28039 27 27
C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
3. Pohledávky - podstatný vliv 042
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 28044 27 27
6. Dohadné účty aktivní 045
7. Jiné pohledávky 046
8. Odložená daňová pohledávka 047
C. III. Krátkodobé pohledávky 1 302048 1 232 1 232
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů -1 379049 1 148 1 148
2. Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 050
3. Pohledávky  - podstatný vliv 051
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
6. Stát - daňové pohledávky 123054 50 50
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5055 5 5
8. Dohadné účty aktivní 056
9. Jiné pohledávky 2 553057 29 29
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 502058 1 267 1 267
C. IV. 1. Peníze 261059 490 490
2. Účty v bankách 241060 777 777
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D. I. Časové rozlišení 756063 473 473
D. I. 1. Náklady příštích období 752064 473 473
2. Komplexní náklady příštích období 065
3. Příjmy příštích období 4066
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PASIVA CELKEM 6 0736 870067
A. Vlastní kapitál -1 720-1 383068
A. I. Základní kapitál 2 0002 000069
A. I. 1. Základní kapitál 2 0002 000070
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
3. Změny základního kapitálu 072
A. II. Kapitálové fondy 073
A. II. 1. Emisní ážio 074
2. Ostatní kapitálové fondy 075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079
2. Statutární a ostatní fondy 080
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -1 303-3 720081
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082
2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 303-3 720083
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -2 417337084
B. Cizí zdroje 7 7798 235085
B. I. Rezervy 086
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
2. Rezervy na důchody a podobné závazky 088
3. Rezerva na daň z příjmu 089
4. Ostatní rezervy 090
B. II. Dlouhodobé závazky 091
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093
3. Závazky - podstatný vliv 094
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
6. Vydané dluhopisy 097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
8. Dohadné účty pasivní 099
9. Jiné závazky 100
10. Odložený daňový závazek 101
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B. III. Krátkodobé závazky 7 5397 611102
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 7 2707 316103
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104
3. Závazky - podstatný vliv 105
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106
5. Závazky k zaměstnancům 159190107
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 90105108
7. Stát - daňové závazky a dotace 109
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
9. Vydané dluhopisy 111
10. Dohadné účty pasivní 112
11. Jiné závazky 20113
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 240624114
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116
3. Krátkodobé finanční výpomoci 240624117
C. I. Časové rozlišení 1418118
C. I. 1. Výdaje příštích období 1418119
2. Výnosy příštích období 120

Pozn:
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akciová společnost
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velkoobchod
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21.12.2006

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2008



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací
ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni ..............................31.12.2007

IČ
26924897

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EISBERG, a.s.

Hradčany 1
Tišnov
666 03

Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 7 373001 -60012 662 12 062
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek 601003 -4741 298 824
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 29004 -8088 8
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
3. Software 29007 -8088 8
4. Ocenitelná práva 008
5. Goodwill 009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 572013 -3941 210 816
B. II. Pozemky 014
2. Stavby 015
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 572016 -3941 210 816
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
5. Základní stádo a tažná zvířata 018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023
B. III. Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 024
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025
3.. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030



Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

C. Oběžná aktiva 6 299031 -12610 943 10 817
C. I. Zásoby 3 270032 7 148 7 148
C. I. 1. Materiál 033
2. Nedokončená výroba a polotovary 034
3. Výrobky 035
4. Zvířata 036
5. Zboží 3 270037 7 148 7 148
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C. II. Dlouhodobé pohledávky 27039 28 28
C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
3. Pohledávky - podstatný vliv 042
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 27044 28 28
6. Dohadné účty aktivní 045
7. Jiné pohledávky 046
8. Odložená daňová pohledávka 047
C. III. Krátkodobé pohledávky 1 735048 -1261 920 1 794
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 651049 -1261 755 1 629
2. Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 050
3. Pohledávky  - podstatný vliv 051
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
6. Stát - daňové pohledávky 50054 156 156
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5055
8. Dohadné účty aktivní 056
9. Jiné pohledávky 29057 9 9
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 267058 1 847 1 847
C. IV. 1. Peníze 490059 1 016 1 016
2. Účty v bankách 777060 831 831
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D. I. Časové rozlišení 473063 421 421
D. I. 1. Náklady příštích období 473064 331 331
2. Komplexní náklady příštích období 065
3. Příjmy příštích období 066 90 90



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 7 37312 062067
A. Vlastní kapitál -880923068
A. I. Základní kapitál 2 0002 000069
A. I. 1. Základní kapitál 2 0002 000070
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
3. Změny základního kapitálu 072
A. II. Kapitálové fondy 073
A. II. 1. Emisní ážio 074
2. Ostatní kapitálové fondy 075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079
2. Statutární a ostatní fondy 080
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -3 720-2 880081
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 840082
2. Neuhrazená ztráta minulých let -3 720-3 720083
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 8401 803084
B. Cizí zdroje 8 23511 127085
B. I. Rezervy 086
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
2. Rezervy na důchody a podobné závazky 088
3. Rezerva na daň z příjmu 089
4. Ostatní rezervy 090
B. II. Dlouhodobé závazky 091
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093
3. Závazky - podstatný vliv 094
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
6. Vydané dluhopisy 097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
8. Dohadné účty pasivní 099
9. Jiné závazky 100
10. Odložený daňový závazek 101

Inter-Consult 2003 - 2004



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

B. III. Krátkodobé závazky 7 61111 127102
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 7 31610 762103
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104
3. Závazky - podstatný vliv 105
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106
5. Závazky k zaměstnancům 190235107
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 105130108
7. Stát - daňové závazky a dotace 109
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
9. Vydané dluhopisy 111
10. Dohadné účty pasivní 112
11. Jiné závazky 113
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 624114
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116
3. Krátkodobé finanční výpomoci 624117
C. I. Časové rozlišení 1812118
C. I. 1. Výdaje příštích období 1812119
2. Výnosy příštích období 120

Pozn:

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
velkoobchod

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2004



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací

ROZVAHA
v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2008

IČ
26924897

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EISBERG, a.s.

Hradčany 1
Tišnov
666 03

Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

AKTIVA CELKEM 11 169001 -61313 912 13 299
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002
B. Dlouhodobý majetek 824003 -6132 369 1 756
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8004 -8888
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006
3. Software 8007 -8888
4. Ocenitelná práva 008
5. Goodwill 009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 816013 -5252 081 1 556
B. II. Pozemky 014
2. Stavby 015
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 816016 -5252 081 1 556
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
5. Základní stádo a tažná zvířata 018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 200 200
B. III. Podíly v ovládaných a řízených jednotkách 024 200 200
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025
3.. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030



Označení

a 

T E X T

b 4
Netto

Číslo

c
řádku

2
Korekce

1
Brutto

3
Netto

Běžné účetní období Min. úč. období

C. Oběžná aktiva 9 924031 11 285 11 285
C. I. Zásoby 7 172032 6 968 6 968
C. I. 1. Materiál 033
2. Nedokončená výroba a polotovary 034
3. Výrobky 035
4. Zvířata 036
5. Zboží 7 172037 6 968 6 968
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C. II. Dlouhodobé pohledávky 27039 27 27
C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
3. Pohledávky - podstatný vliv 042
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 27044 27 27
6. Dohadné účty aktivní 045
7. Jiné pohledávky 046
8. Odložená daňová pohledávka 047
C. III. Krátkodobé pohledávky 1 204048 2 609 2 609
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 127049 2 438 2 438
2. Pohledávky  - ovládající a řídící osoba 050
3. Pohledávky  - podstatný vliv 051
4. Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
6. Stát - daňové pohledávky 44054
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 28055 167 167
8. Dohadné účty aktivní 056
9. Jiné pohledávky 5057 4 4
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 521058 1 681 1 681
C. IV. 1. Peníze 692059 25 25
2. Účty v bankách 829060 1 656 1 656
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D. I. Časové rozlišení 421063 258 258
D. I. 1. Náklady příštích období 331064 129 129
2. Komplexní náklady příštích období 065
3. Příjmy příštích období 90066 129 129



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

PASIVA CELKEM 11 16913 299067
A. Vlastní kapitál 975 288068
A. I. Základní kapitál 2 0002 000069
A. I. 1. Základní kapitál 2 0002 000070
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
3. Změny základního kapitálu 072
A. II. Kapitálové fondy 073
A. II. 1. Emisní ážio 074
2. Ostatní kapitálové fondy 075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3434078
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3434079
2. Statutární a ostatní fondy 080
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -2 914-1 964081
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082
2. Neuhrazená ztráta minulých let -2 914-1 964083
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 9775 218084
B. Cizí zdroje 11 0608 000085
B. I. Rezervy 086
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
2. Rezervy na důchody a podobné závazky 088
3. Rezerva na daň z příjmu 089
4. Ostatní rezervy 090
B. II. Dlouhodobé závazky 091
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093
3. Závazky - podstatný vliv 094
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
6. Vydané dluhopisy 097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
8. Dohadné účty pasivní 099
9. Jiné závazky 100
10. Odložený daňový závazek 101

Inter-Consult 2003 - 2008



Označení

a 

T E X T

b 6

Stav v minulém
účetním období

5

Stav v běžném
účetním období

Číslo

c
řádku

B. III. Krátkodobé závazky 11 0608 000102
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 6996 588103
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104
3. Závazky - podstatný vliv 105
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 300106
5. Závazky k zaměstnancům 231262107
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 130169108
7. Stát - daňové závazky a dotace 131109
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
9. Vydané dluhopisy 111
10. Dohadné účty pasivní 112
11. Jiné závazky 550113
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117
C. I. Časové rozlišení 1211118
C. I. 1. Výdaje příštích období 1211119
2. Výnosy příštích období 120

Pozn:

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
velkoobchod

Sestaveno dne:

31.12.2008

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2008



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2006

26924897

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EISBERG, a.s.

Hradčany 1
Tišnov
666 03

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby za prodej zboží 52 76766 67401
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 41 22950 51302
+ Obchodní marže 11 53816 16103
II. Výkony 1615304
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1615305
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba 9 40211 19508
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 2 6543 35609
B. 2. Služby 6 7487 83910
+ Přidaná hodnota 2 1525 11911
C. Osobní náklady 3 1603 64512
C. 1. Mzdové náklady 2 2602 62813
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 614
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 79392015
C. 4. Sociální náklady 1079116
D. Daně a poplatky 15614917
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 17014918
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 500119
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 500120
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 7873122
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 7873123
2. Prodaný materiál 24
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2 612-2 61225
IV. Ostatní provozní výnosy 16514126
H. Ostatní provozní náklady 2163 44627
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření -2 28445330

Inter-Consult 2003 - 2008



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X. Výnosové úroky 42
N. Nákladové úroky 143
XI. Ostatní finanční výnosy 1944
O. Ostatní finanční náklady 9613045
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření -97-11148
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49
Q. 1. - splatná 50
2. - odložená 51
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 38134252
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 36554
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55
S. 1. - splatná 56
2. - odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodáření -36-558
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -2 41733760
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -2 41733761

Pozn:

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
velkoobchod

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2008



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

IČ

ke dni ..............................31.12.2007

26924897

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EISBERG, a.s.

Hradčany 1
Tišnov
666 03

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby za prodej zboží 66 67480 01401
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 50 51361 74402
+ Obchodní marže 16 16118 27003
II. Výkony 15344804
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 15344805
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba 11 19512 53008
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 3 3563 14209
B. 2. Služby 7 8399 38810
+ Přidaná hodnota 5 1196 18811
C. Osobní náklady 3 6454 06712
C. 1. Mzdové náklady 2 6282 92013
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 614
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 9201 02215
C. 4. Sociální náklady 9112516
D. Daně a poplatky 1494917
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14919418
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 120919
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 117220
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 3721
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 3122822
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3122823
2. Prodaný materiál 24
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -2 48625
IV. Ostatní provozní výnosy 14138626
H. Ostatní provozní náklady 2 81731027
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření 9561 93530

Inter-Consult 2003 - 2004



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X. Výnosové úroky 42
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní finanční výnosy 192144
O. Ostatní finanční náklady 13015345
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření -111-13248
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49
Q. 1. - splatná 50
2. - odložená 51
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8451 80352
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 554
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55
S. 1. - splatná 56
2. - odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodáření -558
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 8401 80360
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 8401 80361

Pozn:

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
velkoobchod

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2004



podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)
ke dni ..............................31.12.2008

26924897

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

EISBERG, a.s.

Hradčany 1
Tišnov
666 03

Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

I. Tržby za prodej zboží 80 01491 04401
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 61 69067 24802
+ Obchodní marže 18 32423 79603
II. Výkony 44851604
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 44851605
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba 12 88813 99808
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 3 1883 56809
B. 2. Služby 9 70010 43010
+ Přidaná hodnota 5 88410 31411
C. Osobní náklady 4 0624 96412
C. 1. Mzdové náklady 2 9163 55013
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 0211 24315
C. 4. Sociální náklady 12517116
D. Daně a poplatky 15915217
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19429218
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 20919
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 17220
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 3721
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22822
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 22823
2. Prodaný materiál 24
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -12625
IV. Ostatní provozní výnosy 38660226
H. Ostatní provozní náklady 93830727
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření 1 0245 20130

Inter-Consult 2003 - 2008



Označení

a 

T E X T

b
minulém

2
běžném

1

Skutečnost v účetním obdobíČíslo

c
řádku

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X. Výnosové úroky 142
N. Nákladové úroky 2943
XI. Ostatní finanční výnosy 8452344
O. Ostatní finanční náklady 15550645
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření -71-1148
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 349
Q. 1. - splatná 350
2. - odložená 51
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9505 19052
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55
S. 1. - splatná 56
2. - odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodáření 58
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 9505 19060
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 9535 19061

Pozn:

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
velkoobchod

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Inter-Consult 2003 - 2008


