Kontakty

Vybrané finanční ukazatele (v mil. Kč)
2008

2007

2006

3 167

3 504

3 120

Náhradní díly a servis

778

730

650

Pronájem a ostatní

478

431

415

4 423

4 665

4 185

Provozní výsledek hospodaření

308

328

219

Výsledek hospodaření před zdaněním

276

319

237

6,24 %

6,84 %

5,70 %

374

327

285

Aktiva celkem

2 944

2 843

2 711

Vlastní kapitál

1 463

1 324

1 149

49,69 %

46,57 %

42,40 %

919 ks

936 ks

814 ks

Prodej strojů

Liberec

Most
Sokolov

Praha-sever
Praha-západ

Obrat celkem		

Praha-východ
Modletice

Hradec Králové

2008

Olomouc

Plzeň

Havířov

České Budějovice

Brno

Zlín

PRAHA
Lipová 72
251 70  Modletice
Tel.: 266 015 111
Fax: 266 015 470

LIBEREC
Průmyslová zóna Jih
Ampérova ul. 485
462 04  Liberec
Tel.: 488 019 912
Fax: 488 019 913

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní ul. 614
370 01  České Budějovice
Tel.: 387 420 335
Fax: 387 420 335

PRAHA-SEVER
Kostelecká 915
196 00 Praha 9-Čakovice
Tel.: 724 666 561
Modrá linka: 844 100 105

BRNO
Tuřanka 119
627 00  Brno
Tel.: 548 134 211
Fax: 548 134 210

MOST
Čepirožská 40
434 01  Most-Velebudice
Tel.: 476 769 700
Fax: 476 704 421

PRAHA-ZÁPAD
areál Stavební výroba Praha, a.s.
Chrášťany 140
252 19  Chrášťany
Tel.: 257 216 080
Fax: 257 216 090

HAVÍŘOV
Dělnická 41/884
735 64  Havířov-Suchá
Tel.: 596 440 770
Fax: 596 440 611

SOKOLOV
Chebská 53 – P. O. Box 93
356 33  Sokolov
Tel.: 352 467 512
Fax: 352 467 511

HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 1869/45a
500 06  Hradec Králové
Tel.: 495 407 152
Fax: 495 407 153

ZLÍN
Kvítkovická 1623
763 61  Napajedla
Tel.: 577 101 595
Fax: 577 101 594

OLOMOUC
Sladkovského 2
772 00  Olomouc
Tel.: 588 153 010–13
Fax: 588 153 020
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
PLZEŇ
Chrástecká 5
301 52  Plzeň
Tel.: 377 470 322
Fax: 377 470 321

vedení společnosti
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 111
Fax: +420 266 015 360
E-mail: info@p-z.cz
www.p-z.cz

Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Podíl vlastního kapitálu
Počet prodaných stavebních strojů

Zeppelin Gmbh

Zeppelin koncern:
190 poboček

Friedrichshafen, Německo

Polsko
Varšava | 2

Ukrajina
Kyjev | 7

bělorusko
Minsk

Rusko
Moskva | 14

rusko
Moskva

OBCHOD

TURECKO
Istanbul

německo
Mnichov | 119
velkÁ britÁnie
Nottingham
Belgie
Genk
německo
Friedrichshafen | 3

USA
Houston

čÍna
Peking

švÝcarsko
Zug

UzbekistÁn
Taškent | 4

itÁlie
Milán

rakousko
Vídeň | 5

TÁdžikistÁn
Dušanbe
maďarsko
Budapešť

českÁ republika
Praha | 13

SaÚdskÁ ArÁbie
Jubail

Slovensko
Banská Bystrica | 5

TurkmenistÁn
Ašchabad | 3
Indie
Mumbai

ArmÉnie
Jerevan

Singapur
Singapur

BrazÍlie
São Paulo

průmyslová výroba
země
Sídlo firmy | Počet poboček

PRŮMYSL

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Garching u Mnichova,
Německo

Zeppelin International AG
Zug,
Švýcarsko

Zeppelin Silos&Systems GmbH
Friedrichshafen,
Německo

MVS Zeppelin GmbH & Co. KG
Garching u Mnichova,
Německo

Zeppelin Russland OOO
Moskva,
Rusko

Zeppelin Belgium N.V.
Genk,
Belgie

Zeppelin Power Systems
GmbH & Co. KG,
Hamburk, Německo

Zeppelin Ukraine TOW
Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin Plast Tech S.r.l.
Milán,
Itálie

Zeppelin Österreich GmbH
Fischamend (Vídeň),
Rakousko

Zeppelin Armenia LLC
Abovyan (Jerevan),
Arménie

Zeppelin Systems Limited
Nottingham,
Velká Británie

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Modletice (Praha),
Česká republika

Zeppelin Belarus OOO
Minsk,
Bělorusko

JMB Zeppelin Equipamentos
Industriais, Ltda.
São Paulo, Brazílie

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Banská Bystrica,
Slovenská republika

Zeppelin Turkmenistan JV
Ašchabad,
Turkmenistán

Zeppelin Systems USA Inc.
Houston,
USA

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Varšava,
Polsko

Zeppelin Tadschikistan
Dušanbe,
Tádžikistán

Zeppelin Solid Technology
Co. Ltd.
Peking, Čína

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.
Budapešť,
Maďarsko

Zeppelin Usbekistan
Taškent,
Uzbekistán

Zeppelin Systems India Pvt. Ltd.
Mumbai,
Indie

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin Gulf Co. Ltd.
Jubail
Saúdská Arábie

CZ LOKO, a.s.
Česká Třebová,
Česká republika

Zeppelin Technology
Far East Pte. Ltd.
Singapur

obchodní činnost
země
Sídlo firmy | Počet poboček
Aktualizace: duben 2009
Zeppelin Plastech
Asia Pte. Ltd.
Singapur
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Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy
společnost s ručením omezeným
18627226
CZ18627226

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2346.
Auditor

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
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Orgány společnosti

Orgány společnosti

Vedení společnosti
Pavel Boš
Prokurista
Miroslav Matuszek
Prokurista
Josef Mixa
Jednatel společnosti
František Nový
Prokurista
Zdeněk Řešátko
Prokurista
Daniel Sys
Prokurista
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Vedení společnosti

Zdeněk Řešátko
Ředitel energetických systémů
a vnitřní správy
Power System & Internal Affair
Manager

Daniel Sys
Obchodní ředitel
Commercial Manager

Josef Mixa
Jednatel společnosti
General Manager

Výroční zpráva 2008
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Vedení společnosti

Miroslav Matuszek
Ředitel provozu
Operation Manager

Pavel Boš
Finanční ředitel
Financial Manager
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Zpráva vedení společnosti

Předešlý rok byl pro společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úspěšný. Velmi dobrých výsledků jsme dosahovali
především v prvních třech čtvrtletích roku 2008. A ačkoli i naše společnost v posledním čtvrtletí pocítila důsledky
nestability ekonomik většiny vyspělých států, dosáhli jsme v některých oblastech prodeje strojů a zařízení dokonce
rekordních výsledků za dobu fungování společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na českém a slovenském trhu.
Připomeňme si důležitá čísla z roku 2008. Obrat společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v loňském roce dosáhl
4,418 miliardy korun a hospodářský výsledek před zdaněním činil 275 milionů Kč. Zisk před zdaněním tedy ve
srovnání s rokem 2007 poklesl zhruba o 15 %, avšak v porovnání s rokem 2006, který nebyl považován za nijak
krizový, naopak o 15 % vzrostl.
Výsledky roku 2008 ovlivnila především situace ve stavebnictví koncem loňského roku. Pokles poptávky jsme
vyrovnávali převážně úsporami v provozních nákladech. Výrazný vliv na hospodaření naší společnosti také po
většinu roku měla koruna stále posilující vůči USD a EUR. Tento trend se sice v závěru roku dramaticky otočil,
ale na významné ovlivnění výsledků to již nestačilo. Kladně mohu hodnotit práci našich zaměstnanců v obchodní
činnosti, například v prodeji malých stavebních strojů Caterpillar, kde jsme dosáhli nejlepších výsledků v historii
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Velmi dobře se nám dařilo rovněž v prodeji použitých stavebních strojů a manipulační techniky Hyster. Stabilních výsledků již dlouhá léta dosahuje divize Energetické systémy. Naprosto rekordního úspěchu dosáhla dceřiná společnost CZ LOKO, a.s., zabývající se opravami a modernizacemi kolejových
vozidel. Její obrat činil v roce 2008 1,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 60 %.
Celkově naše společnost prodala v loňském roce více než 3500 strojů a zařízení. Úspěchů jsme rovněž dosáhli
v oblasti pronájmu stavební, zemědělské a manipulační techniky, soustředěné pod značkou The Cat Rental Store.
Do tohoto segmentu vkládáme velké investice, a to nejen na obnovu strojového parku, ale rovněž na rozšiřování
našich poboček v rámci České republiky. V současné době disponujeme nabídkou více než 1500 strojů a zařízení
k zapůjčení a díky naší mateřské společnosti Zeppelin GmbH jsme schopni ve spolupráci s německou půjčovnou
MVS Zeppelin nabídnout portfolio s více než 42 000 stroji.
V loňském roce jsme pro naše zákazníky připravili také řadu novinek a akcí. Úspěšně jsme se zúčastnili stavebního veletrhu IBF v Brně, kde se nám během jednoho týdne podařilo prodat téměř sto kusů strojů a zařízení
značky Caterpillar. Divize Energetické systémy koncem roku představila také novou službu v oblasti zabezpečení dodávky elektrické energie pod značkou ENERGENCY. Tato služba bude zákazníkům poskytovat komplexní
zajištění dodávky elektrické energie při neplánovaných výpadcích, plánovaných odstávkách, ale především
v havarijních situacích.
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Rok 2009 je pro naši společnost zvlášť významný, neboť slavíme 40 let spolupráce se společností Caterpillar. Tato
skutečnost nám dává možnost prezentovat se směrem k zákazníkům jako dlouholetí a spolehliví partneři patřící
do celosvětové sítě dealerů společnosti Caterpillar.
S ohledem na celosvětový vývoj, který ovlivňuje globální ekonomická recese, je zřejmé, že právě začínající rok
2009 nebude pro naši společnost jednoduchý. Očekáváme pokles výkonnosti jednotlivých odvětví a s tím související další oslabení poptávky, zejména pak ve stavebnictví, skladovém hospodářství a logistice. Ještě důležitější
tedy bude nadále rozvíjet naši největší konkurenční výhodu, kterou jsou služby související s prodejem, servisem
nebo například půjčováním strojů. Službami a servisem na velmi vysoké úrovni jsme si vždy udržovali náskok před
konkurencí. Jeho udržení je naší prioritou.
Úspěch Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., vidím ve vytvoření takové organizační struktury, která uspokojí potřeby
zákazníka tak, abychom ho nejen získali, ale zároveň si ho i dlouhodobě udrželi. V této oblasti jsme již mnoho
kroků učinili, řada nás jich ještě čeká.
Moje díky patří samozřejmě i našim zákazníkům a obchodním partnerům za výtečnou spolupráci a důvěru v nás
vloženou. Nezklameme ji ani v budoucnu.

Josef Mixa,
jednatel společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Organizační schéma společnosti

Pavlína Starostová
sekretariát
Secretariat

Josef Mixa
jednatel společnosti
General Manager

Milan Štrbavý

řed. PZ Slovensko
Gen. Manager Slovakia

Open

řed. progr. 6 Sigma
6 Sigma Deploy. Champ.

Daniel Sys

Pavel Boš

obchodní ředitel
Commercial Manager

finanční ředitel
Financial Manager

Dana Křížová

vedoucí ekonom. oddělení
Accounting Manager

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Zbigniew Stanikowski
General Manager

Tomasz Mraczek
Iwona Zeman
controlling

Iva Benešová

správa pohledávek
Credit Manager

Milan Nový

ředitel produktu CAT
CAT Eqp. Sales Manager

General Manager

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Drahoslav Jankola
General Manager
Ukraine

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Antal Nádas
General Manager
Hungary

Phoenix-Zeppelin
Open
Sales Manager
Belarus

Michal Beneš

ředitel produktu MT
LT Sales Manager

Zdeněk Kysela

ředitel produktu AGRO
AGRO Sales Manager
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CZ LOKO, a.s.
Josef Bárta

generální ředitel společnosti
General Manager

Miroslav Matuszek
ředitel provozu
Operational Manager

Martin Jelínek
vedoucí servisu
Service Manager

Jan David

vedoucí prodeje ND
Parts Sales Manager

Monika Svobodová
auditor provozu
Operational Auditor

Praha
Most
Sokolov
Brno
Olomouc
Havířov

Zdeněk Řešátko

ředitel energet. systémů
a interních procesů
Power Systems & Internal
Affair Manager

pobočky:
R. Lechner
P. Dvořák
T. Rund
Open
J. Mlynář
A. Štěpanda

půjčovny:
Liberec
J. Řepka
Č. Budějovice
M. Koryčan
Hr. Králové
B. Hušek
Plzeň
M. Soukup
Zlín
P. Chlachula

František Nový

vedoucí prodeje ES
EZ Systems Sales Manager

Ivan Karas

vedoucí marketingu
Marketing Manager

Bohumír Zenkl

vedoucí personálního odd.
HR Manager

Jiří Tuhý

vedoucí hospodářské správy
Building Services Manager

Radek Losman

vedoucí informatiky
IT Manager
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Milníky společnosti v ČR

Vznik
společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Založení
společnosti
PHOENIX PRAHA a.s.

1969

1975

Vznik
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
(Slovensko)

1985

1991

1993

1997

1998

Phoenix-Zeppelin
dealer strojů
značky Caterpillar
Zástupce
společnosti Caterpillar
v Československu

Caterpillar Financial
Services ČR, s.r.o.

The Cat Rental Store
půjčovna strojů
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Zeppelin Polska Sp. z o.o.
(Polsko)
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
(Ukrajina)
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
(Maďarsko)

2002

Dealer
UPS značky
Active Power

2003

Dealer
manipulační
techniky
Hyster

2004

2005

2006

2007

2008

Dealer
strojů
Terrex

Dealer
hutnicí
techniky
Weber MT

Dealer zemědělské
techniky Challenger
Dealer
dieselgenerátorů
Fischer Panda

Cat Certified Used
použité stroje se zárukou

Dealer drticí
a třídicí techniky
značky MFL
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Profil společnosti

Historie společnosti Phoenix-Zeppelin se datuje od roku 1969, kdy akciová společnost Phoenix Praha a.s. začala
reprezentovat zájmy firmy Caterpillar na území bývalého Československa. Její činnost se omezovala na dovozy
a servis stavebních strojů, jejichž ekvivalenty nebyly vyráběny v zemích tehdejšího východního bloku. Změna
společenských a politických poměrů v roce 1989 si následně vyžádala také změnu ve formě zastoupení, které
v původní podobě již nevyhovovalo aktuálním potřebám.
Phoenix Praha a.s. proto hledá strategického partnera pro další rozvoj svých aktivit. V roce 1991 se spojuje se
zastoupením Caterpillar pro Německo, s firmou Zeppelin Metallwerke GmbH, a zakládá společnost Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o. Současně s tím začíná nově vzniklá společnost rozšiřovat svoji nabídku na všechny typy výrobků z produkce
Caterpillar. Buduje odpovídající servisní zázemí a sklady náhradních dílů.
Globální strategie koncernu Zeppelin přinesla za dobu existence společnosti jednoznačný úspěch v podobě
dlouhodobě vedoucí pozice na trhu a ekonomické výkonnosti. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se tak stal součástí
největší evropské prodejní, servisní a pronájmové organizace ve svém oboru, jedním z největších světových
prodejců strojů značky Caterpillar.
Základní filozofií dalšího rozvoje společnosti je „Nabízet vše z jedné ruky a být co nejblíže našim zákazníkům“.
Cílem je neustálé posilování konkurenceschopnosti a udržení dominantního podílu na trhu. Strategií společnosti
současně je diverzifikovat obchodní činnosti tak, aby společnost nebyla závislá na výkonnosti jednoho odvětví.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., tak v posledních letech do okruhu své činnosti zahrnul čtyři nové obchodní aktivity:
manipulační techniku Hyster, hutnicí a vibrační techniku Weber MT, zemědělské stroje Challenger a výrobu,
modernizace a opravy dieselelektrických lokomotiv. Posledně jmenovaná činnost se uskutečňuje v dceřiné
společnosti CZ LOKO, a.s., do které Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v rámci dalšího strategického rozvoje vstoupil
koncem roku 2004. Nejnovější kostkou v pomyslné stavebnici produktů a služeb se v roce 2007 stala drticí
a třídicí technika značky MFL.
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V roce 2002 převzal Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradní distribuci skladové a manipulační techniky značky Hyster
v České republice i na Slovensku. Manipulační techniku vyrábí pod značkou Hyster americká společnost NACCO
Materials Handling Group. Současná nabídka zahrnuje více než 140 nejrůznějších modelů. Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., rozšířil zastoupení značky Hyster dále do Polska, Maďarska, Běloruska a na Ukrajinu. V roce 2008 byla
na trh uvedena nová služba, „pronájem manipulační techniky Hyster“. Pronájem manipulační techniky nejčastěji
využívají zákazníci při sezónních výkyvech k flexibilnímu doplnění vlastní flotily či k pokrytí výpadku při poruše
manipulační techniky nebo při jednorázové potřebě. Tuto službu ocení také zákazníci, kteří nechtějí investovat
finanční prostředky do nákupu nové manipulační techniky.
Počátkem roku 2004 došlo k podpisu smlouvy mezi společnostmi AGCO Corporation a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
o prodeji a servisu pásových a kolových traktorů značky Challenger v České republice a na Slovensku. V roce 2005
značka Challenger přichází s kompletním sortimentem vysoce výkonných strojů pro zemědělské, stavební a lesnické
provozy. Zahrnuje širokou nabídku pásových a kolových traktorů, sklízecí mlátičky, lisy na hranaté balíky, samochodné
postřikovače a speciální aplikátory pevných a průmyslových hnojiv. Tyto stroje jsou zkonstruovány podle tradic značek
Challenger a Caterpillar a představují technickou špičku ve svém oboru. Největší úspěch na českém trhu v roce 2008
zaznamenala značka Challenger v prodeji pásových traktorů a postřikovačů. Pro rok 2009 je cílem společnosti zvýšit
tržní podíl v prodeji kolových traktorů.
Jako úspěšný může rok 2008 hodnotit rovněž divize Energetické systémy. Nabídka tradičních služeb byla rozšířena
o službu ENERGENCY. Nejedná se o klasickou půjčovnu, nýbrž o komplexní službu zákazníkovi, který se dostal
do potíží s dodávkou elektrické energie a nemá vlastní záložní zdroje. Služba zahrnuje zapůjčení dieselagregátu,
dopravu na místo určené zákazníkem, montáž, zapojení, instalaci provizorních rozvodů, zapůjčení rozvaděčů,
revizní zprávu a v neposlední řadě odbornou obsluhu po celou dobu zápůjčky, která zajistí i doplňování paliva.
Opět jsme rozšířili naše zahraniční aktivity. Unikátní produkt nepřerušovaného napájení NZ2 byl v počtu dvou
kusů počátkem roku 2008 dodán a následně nainstalován do nemocnice v africké Angole. Zařízení prokázalo
svoji spolehlivou funkci v extrémních klimatických podmínkách subsaharské Afriky a projevili o něj zájem již další
potenciální zákazníci z této oblasti.
Koncem roku 2004 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., kapitálově vstoupil do největší české opravny lokomotiv,
společnosti ČKMS holding (od roku 2006 CZ LOKO, a.s.), která má v této oblasti již stopadesátiletou tradici.
CZ LOKO, a.s., se tradičně specializuje na opravy dieselelektrických lokomotiv. V posledních několika letech zde
probíhají rovněž opravy elektrických lokomotiv. Kromě oprav má CZ LOKO, a.s., ve výrobním programu novou
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dvounápravovou dieselelektrickou lokomotivu vlastní konstrukce. Velice významnou část produkce CZ LOKO
tvoří modernizace a rekonstrukce starších typů dieselelektrických lokomotiv, kde se s výhodou používá motorů
Caterpillar. Zároveň je CZ LOKO, a.s., největším vývozcem kolejových vozidel v České republice. Díky zakázkám
pro ČD Cargo, OKD Doprava a Litevské železnice dosáhla společnost CZ LOKO, a.s., v roce 2008 rekordního obratu
ve své historii.
Ke strategii růstu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., patří také rozvoj aktivit spojených s pronájmem stavebních
strojů, zařízení a techniky. Síť půjčoven nyní pokrývá celé území České republiky a nacházejí se v Brně, Českých
Budějovicích, Havířově, Hradci Králové, Chrášťanech u Prahy, Liberci, Mostě, Plzni, Praze, Sokolově a Zlíně.
Značka půjčoven „The Cat Rental Store“ zaujímá dnes dominantní postavení na trhu. Disponuje největší nabídkou
služeb v oblasti operativního pronájmu strojů. V České republice bylo v roce 2008 zákazníkům k dispozici
v jedenácti půjčovnách více než tisíc strojů, příslušenství a stavebního vybavení.
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se důsledně zaměřuje na potřeby zákazníků a kvalitu produktů
a poskytovaných služeb. Pro dosažení optimálního hospodářského výsledku jsou ve společnosti Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., průběžně sledovány a řízeny ekonomické ukazatele – obrat, náklady a tvorba kapitálu. Striktní
nákladová disciplína a ambiciózní hospodaření s investičním majetkem jsou faktory úspěchu řízení Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Správnost a stálost podnikové strategie potvrzují rovněž nezávislí experti.
V roce 2008 pokračovalo doladění nového informačního systému Helios Green. Byl implementován controllingový
modul, pomocí něhož lze lépe sledovat ekonomické výsledky a vytvářet detailnější analýzy. Tento modul bude
představovat nástroj pro zlepšení a zefektivnění řízení společnosti na všech úrovních.
Marketing orientovaný na zákazníky představuje důležitý nástroj podpory prodeje, a proto společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., věnuje této oblasti stále větší pozornost. Neustálá snaha vede k co nejpřesnější identifikaci
potřeb zákazníků, které jsou klíčovým faktorem úspěchu společnosti. Cílem je nadále zvyšovat podíl zákazníků,
kteří se opakovaně vracejí a kteří vedle nákupu zboží využívají i další doprovodné služby z portfolia společnosti.
Poskytování komplexních služeb a individuální přístup patří mezi základní hodnoty společnosti.
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Stavební stroje
a zařízení značky
Caterpillar

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., již čtyřicet let spolupracuje s firmou Caterpillar, největším výrobcem stavebních
strojů a motorů na světě. Stroje značky Caterpillar jsou známy především svou výkonností, spolehlivostí,
ergonomií, provozní bezpečností a neustálým rozvojem nových technologií a systémů. Společnost Caterpillar má
v současné době zastoupení ve více než 200 zemích po celém světě, a to nejen v Americe, ale i v Evropě, která
má pro největšího výrobce stavebních strojů velký význam. Její výrobní závody jsou například ve Velké Británii,
Belgii, Francii i Rusku.
Špičková kvalita stavebních strojů a nejnovější technologie Caterpillar jsou zárukou, že zákazníci Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., nacházejí pro uspokojení svých požadavků spolehlivá řešení. Orientace na zákazníka
a jeho potřeby je rozhodujícím faktorem úspěchu a tomu jsou podřízeny všechny procesy ve společnosti. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., tak poskytuje kompletní nabídku stavebních a silničních strojů vhodných pro malé i velké
stavebnictví.
V oblasti silniční techniky nabízí stroje určené pro výstavbu, údržbu i opravy komunikací a zpevněných ploch.
Typickými zástupci silničních strojů jsou silniční finišery, silniční frézy a vibrační tandemové válce. Pro speciální
přípravné fáze se využívají stabilizační frézy, recyklační frézy a tahačové zhutňovací válce, také ze skupiny
silničních strojů Caterpillar. Během posledních třech let byly představeny tři zcela nové stroje v kategorii
silničních finišerů, bylo prezentováno více než dvacet nových strojů. V současnosti nabízí společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., téměř padesát kusů moderních strojů určených pro přípravu konstrukcí vozovek. Do konce
doku 2010 budou představeny další nové modely z kategorie silniční technika. Díky této široké škále nabízených
silničních strojů na vysoké úrovni se společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zařadila na druhé místo na trhu
silničních strojů dodávaných v České republice.
Stavební stroje pro malé a střední stavebnictví ve velikosti od 1,5 do 20 tun zaujímají první místo v podílu
prodaných strojů na českém trhu. Značka Caterpillar přišla s několika novinkami pro oblast malého stavebnictví.
Například s novou řadou teleskopických manipulátorů s vyšší pracovní spolehlivostí a rychlejšími pracovními
cykly. V kategorii strojů s hmotností do 8 tun bylo představeno nové kompaktní rýpadlo 308D CR, vybavené
otočným podkopem swing boom, který usnadní práci ve stísněných prostorech podél zdí a komunikací. Horkou
novinkou však v polovině roku 2008 byly nové pásové smykem řízené nakladače s novým odolnějším typem
podvozku vhodným i do těžších terénních podmínek. Všechny tyto novinky tak přispěly k nejlepšímu výsledku
v segmentu prodeje strojů pro malé a střední stavebnictví v historii společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Největší nárůst prodeje se týkal především kategorie kompaktních strojů (SSL, MTL, MHE).
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Již tradiční a hlavní doménou strojů Caterpillar jsou velké stroje ve velikosti od 20 do 110 tun. Ačkoli trh prodeje
velkých stavebních strojů koncem roku 2008 zaznamenal pokles, dosáhla společnost Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., v prodeji této kategorie strojů nejlepšího výsledku za posledních osm let. Na trh byl uveden nový dozer
střední třídy D6T, grejdr řady M, pásové rýpadlo třídy Large 345D a také kompaktní rýpadlo 328D, které se
vyznačuje vyšší spolehlivostí a rychlejšími pracovními cykly. Další konkurenční výhodou bylo také snížení spotřeby
paliva u středních nakladačů Caterpillar a technické vylepšení kloubových damprů.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., disponuje profesionálním servisním zázemím a mnohaletými zkušenostmi
s prodejem stavebních strojů značky Caterpillar. Velký důraz je kladen na poskytování poprodejních služeb
zákazníkům a neustálé zvyšování technických a prodejních znalostí servisního a prodejního týmu.
Kvalitní zákaznické služby a individuální přístup patří k nosným pilířům úspěchu. Ve spolupráci se společností
Cat Financial Services ČR, s.r.o., připravil Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zajímavé podpůrné programy v oblasti
financování, aby svými nabídkami oslovil nejen velké společnosti, ale i menší podnikatele. Správnost této
strategie se potvrdila především v prodeji malých strojů. Hlavním cílem bylo zvýšit podíl na trhu prodeje stavebních
strojů a udržet si tak první místo na českém trhu. Velkým úspěchem se stala účast na stavebním veletrhu IBF
v Brně, kde byla nastartována stoupající křivka prodeje stavebních strojů s rekordním úspěchem. Během konání
veletrhu se podařilo prodat téměř sto stavebních strojů.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., pokračoval také v marketingových programech z roku 2007 – King Size Service
(KSS) a 3 x 3. King Size Service je komplexní program servisních služeb. Stříbrná, zlatá a platinová varianta
programu KSS umožní přesné přizpůsobení a definování služeb a servisu na míru pro zákazníka. Tento program
představuje zcela novou úroveň kvality v oblasti servisu a zákaznických služeb. Program 3 x 3 – balíček zahrnující
pořízení stroje, výhodné financování podle přání zákazníka, servis a tříletou záruku pro smykem řízené nakladače
značky Caterpillar.
Ve druhé polovině roku 2008 byl kladen důraz na novou formu podpory prodeje, tzv. prodej v rámci předváděcích
RoadShow. Tato forma prezentace strojů přímo v pracovních podmínkách u zákazníků se ukázala jako velmi
účinná a přispěla ke splnění výsledku prodeje strojů v rámci celé komodity Caterpillar.
Konec roku 2008 byl velmi negativně ovlivněn celosvětovou ekonomickou situací, která zasáhla i obor stavebnictví.
I přes tyto negativní dopady, které se promítnou do výsledků během roku 2009, je hlavním strategickým cílem
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zvýšit podíl na trhu a upevnit vztahy se zákazníky. Prioritami jsou užší spolupráce
s firmou Caterpillar, neustálé zvyšování odborných a technických znalostí týmu, demo akce, RoadShow a podpůrné
programy financování.
Prodejní nabídka použitých stavebních strojů u Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zahrnuje prakticky kompletní
výrobní program společnosti Caterpillar. Prostřednictvím sítě zástupců Caterpillar je výborný přístup k pravidelně
aktualizovaným databázím použitých strojů. V roce 2008 se velmi osvědčil prodej použitých strojů v programu
CCU – CAT Certified Used – prodej vybraných použitých strojů se zárukou. Jedná se o přesně definované typy
strojů, které lze podle stáří a počtu mth zařadit do tohoto programu, vybavit certifikátem CCU a následně
předat do provozu s odpovídající zárukou. V roce 2008 bylo předáno více než 30 % prodaných použitých strojů
v tomto programu novým majitelům.
Novinkou v roce 2008 byl také systém prodeje použitých strojů s tzv. Prodlouženou zárukou – Long life garantie.
Jsou zde zařazeny stroje, které nelze zařadit do programu CCU, ale svým stářím nepřekročily 10 let/10 000 mth.
Na základě těchto parametrů lze i na tyto stroje udělit patřičnou záruku. Díky těmto programům je možné dodávat
převážnou většinu použitých stavebních strojů u Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se zárukou. Tato jednoznačná
výhoda v prodeji použitých strojů dává zákazníkům určitou jistotu při výběru a pořízení použitého stroje. Význam
prodeje použitých stavebních strojů je u Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., velmi vysoký a v poměru prodeje nových
strojů dosahuje téměř 50 % počtu kusů prodaných nových strojů.
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Stále více zákazníků vidí v pronájmu strojů a zařízení atraktivní alternativu k uspokojení svých potřeb a požadavků.
Díky pronájmu jsou schopni realizovat vysoce komplexní činnosti, často během omezené doby, aniž by si museli
pořizovat potřebný strojový park. Půjčovna Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., s označením The Cat Rental Store tak
zákazníkům otevírá nové možnosti pro jejich rozvoj, šetří investiční náklady a umožňuje jim snadněji plánovat
a realizovat zakázky.
roZHodujícíMi faktory ÚspĚcHu v pronájMu jsou především spolehlivé, nové a moderní stroje, jejich okamžitá
dostupnost a vstřícnost vůči zákazníkům. The Cat Rental Store proto nepřetržitě a důsledně rozšiřuje svoji
nabídku. V uplynulém roce investoval Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zhruba 267 milionů Kč do pořízení 240 kusů
nových strojů a nářadí pro potřeby půjčovny. Navíc v polovině roku rozšířil svoji nabídku o zcela novou službu,
a to pronájem strojů s obsluhou.
Půjčovna strojů Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zaujímá svou velikostí první místo na trhu půjčoven v České
republice a druhé místo na Slovensku. V nabídce půjčovny je přes 1500 strojů a zařízení a dále přes 42 000 strojů
a zařízení u MVS Zeppelin, největší německé půjčovny, která je součástí koncernu ZEPPELIN GmbH.
V letošním roce rozšířila půjčovna nabídku strojů především v oblasti minidamprů AUSA, nových mikrorýpadel
a osvětlovacích věží TowerLight. Novinkou v závěru roku 2008 bylo pak pořízení velkého demoličního rýpadla
CAT 330C UHD. Již druhým rokem půjčovna nabízí zákazníkům i velké kloubové dampry CAT 735 a CAT 740.
Ke všem strojům Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v případě zájmu zákazníka poskytuje i obsluhu strojů nebo odborné
zaškolení vlastních posádek strojů.
V roce 2009 bude půjčovna dále zkvalitňovat a rozšiřovat služby zákazníkům například zvyšováním počtu posádek
a seznamováním s novými stroji a technologiemi, které lze od půjčovny získat. Své aktivity bude The Cat Rental
Store, včetně sítě 11 půjčoven po celé České republice, prezentovat na veletrhu IBF 2009 v Brně. Přispíváme tak
k naplnění motta půjčovny: „Půjčovna strojů blíže, než čekáte.“

18 | 19

Další produkty
a služby

Portfolio produktů a služeb Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je velmi pestré. Širokou nabídku strojů Caterpillar
doplňuje prodej příslušenství ke stavebním strojům, jako jsou například hydraulická kladiva, nůžky, lopaty, frézy,
radlice a malá mechanizace, kterou zastupuje především hutnicí technika Weber MT, kompresory ATMOS
a elektrocentrály Endress.
I tato oblast se v roce 2008 rozšířila o řadu novinek. Společnost představila nové příslušenství ke strojům,
hydraulické frézy ERKAT a rotační a naklápěcí zařízení Rotoltilt společnosti Indexator. V oblasti malé mechanizace
byla prohloubena spolupráce s divizí Construction Products společnosti Husqvarna. I přes nepříznivý vývoj na
stavebním trhu koncem roku 2008 Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v této komoditě zvýšil obrat o více než 9 %. Od
roku 2007 je společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradním prodejcem drticí a třídicí techniky značky MFL.
Tyto stroje nacházejí uplatnění především v těžkých provozech a lomech.
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Rok 2008 byl pro manipulační techniku (dále MT) opět historicky nejúspěšnější v jejím dosavadním působení ve
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a to mimořádným výkonem nejen v tuzemsku, ale také v zahraničních aktivitách.
Na tuzemském výsledku se největší měrou podílely zakázky od společností Plzeňský Prazdroj, a.s., a Čerozfrucht,
s.r.o., na dodávku a pronájem zhruba 260 kusů MT různých modelů a specifikací. Celkového úspěchu – více než
758 kusů nových strojů – však bylo dosaženo díky rovnoměrnému rozložení prodejních kapacit ve všech oblastech
trhu a regionech. Zcela cíleně začal Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., budovat oddělení použité MT. Toto oddělení
umístilo v roce 2008 na trh téměř 200 kusů použité MT. Poslední novinkou u manipulační techniky Hyster je
vybudování plnohodnotného oddělení pronájmu MT Hyster, který je obrovským příslibem do budoucna.
Současně se podařilo navýšit požadovanou ziskovost prodeje, a to důslednou kontrolou nákladovosti a úspěšným
vyjednáváním o cenách s dodavateli. Dosažený výsledek byl naprosto podle plánovaných ukazatelů.
Ze zmiňovaných úspěšných zahraničních aktivit je třeba vyzdvihnout polskou dceřinou společnost, která se zabývá
pouze obchodem s manipulační technikou a v celém koncernu slouží jako příklad úspěšného podnikání v této
oblasti. Hlavní zásluhu na úspěchu v Polsku má zkušená a dynamická dvojice jednatelů, připravená nabízet
nestandardní řešení podle požadavků trhu. Největším letošním úspěchem zde byla dodávka strojů pro společnost
Coca-Cola HBC.
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Slovensko v roce 2008 i přes určité personální změny v prodejním týmu dokázalo s vysokou ziskovostí téměř
naplnit náročný plán objemu prodeje. Největší zakázkou byla dodávka zhruba 40 kusů vozíků pro společnost Coca-Cola HBC. Maďarská společnost v Budapešti měla v loňském roce obdobně mimořádnou zakázku na dodávku
a servis desítek strojů pro DHL a společně s dílčími úspěchy ukrajinské společnosti v Kyjevě pozdvihly význam
manipulační techniky u Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na více než 20% podíl objemu prodeje celé společnosti.
Rok 2008 znovu potvrdil správnost někdejšího strategického rozhodnutí koncernu navázat spolupráci se značkou
Hyster. Tato komodita se pro společnost a její zahraniční dceřiné společnosti stává jednou z nosných oblastí
činnosti a směruje strategické plány koncernu k další koncentraci a změnám řízení.
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Rok 2008 byl pro obor Energetické systémy ve znamení postupné změny orientace na zakázky s nejvyššími
požadavky na bezpečnost a spolehlivost a také na služby. Rovněž jsme rozšířili sortiment o energetická řešení
pro nové skupiny klientů a udělali významné kroky v rozvoji exportu.
Ekonomické výsledky oboru Energetické systémy jsou stabilní a vzhledem k vývoji české ekonomiky v závěru roku
2008 je lze označit za velmi dobré. Důležité je, že naše řešení jsou součástí projektů, které budou realizovány
v následujících letech. Jsou to především objekty dopravní infrastruktury, velké projekty v bývalých průmyslových
aglomeracích na Ostravsku, energetická řešení pro objekty státní správy, zdravotnická zařízení a energetika.
Energetika je v centru pozornosti celé české veřejnosti. Napjatá situace v rozvodné síti, neustále odkládané
rekonstrukce a dostavby velkých elektráren, problematické zapojení české energetiky do evropské sítě,
nedostatek výkonu v některých lokalitách, to jsou příčiny zvýšeného zájmu o systémy zabezpečeného napájení
Phoenix-Zeppelin. Naše energocentra byla v roce 2008 dodána do elektráren Tušimice a Temelín a připravujeme
(ve spolupráci s mateřskou společností Caterpillar) projekty středně velkých energetických zdrojů pro ostrovní
provoz. U těchto zařízení předpokládáme využití více druhů paliv, vedle standardní nafty a zemního plynu.
Po několikaleté přípravě byla zahájena výstavba Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje,
které se má stát pilotním projektem pro všechny kraje České republiky. Tento objekt, který soustřeďuje řízení
všech složek Integrovaného záchranného systému, vyžaduje nejvyšší stupeň energetického zabezpečení, jaký
naše společnost dosud řešila.
Dalším projektem, který byl z hlediska bezpečnosti velmi náročný, byla nová budova pro Radio Free Europe
(Radio Liberty) v Praze.
Bylo by možné zmínit další významné zákazníky, jako například farmaceutickou firmu Baxter, energocentra pro
nejvyšší budovu v ČR City Tower v Praze, dodávky záložních energocenter pro Armádu České republiky a další.
Ve spolupráci s firmou Energocentrum Plus jsme realizovali dodávku dvou energocenter NZ2® do nemocnice
v Luandě, hlavním městě Angoly. Tato dodávka má pokračovat v roce 2009 instalací dalších energocenter.
Pokračovala i naše spolupráce s vládní agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR a složkami
Ministerstva zahraničí ČR na dalším rozvoji exportu energocenter NZ2®, především v Německu a na Ukrajině.
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Dalším produktem, který je určen převážně pro export, je modifikované energocentrum NZ2®, vybavené VN
a NN rozvodnou, v případě potřeby doplněné heliportem a dalšími prvky. Celý systém je uložen ve standardních
6m ISO kontejnerech, je snadno přemístitelný i instalovatelný a najde uplatnění v armádních a sociálních
strukturách v rozvojových zemích, včetně zahraničních misí Armády České republiky.
V roce 2008 byl uveden na trh program AGRO – energocentra speciálně vyvinutého pro použití v zemědělství.
Opět se prokázalo, jakou hodnotu má pro nás partnerství s firmou Caterpillar – největším výrobcem dieselových
motorů na světě. Po počátečních experimentech s motory obvyklými u českých farmářů jsme se vrátili k osvědčené
značce CAT.
V listopadu 2008 jsme se poprvé zúčastnili mezinárodního veletrhu Boat Brno, kde jsme prezentovali lodní motory
Caterpillar a lodní dieselgenerátory Fischer Panda. Tato prezentace byla velmi úspěšná a ještě v závěru roku 2008
prodej těchto dieselgenerátorů výrazně stoupl.
V roce 2008 došlo k nárůstu počtu pracovníků oboru Energetické systémy o 10 %, a to výhradně v oblasti servisu
a služeb. Kromě rozšíření servisního týmu byla během roku připravena koncepce nové služby ENERGENCY, což
je v podstatě zajištění elektrické energie v nestandardních situacích. Phoenix-Zeppelin touto službou vstupuje
na náročný trh, který byl dosud vyhrazen jen několika specializovaným firmám. Služba ENERGENCY byla ověřena
na řadě významných sportovních a kulturních akcí (např. zázemí pro Rally Bohemia) a v závěru roku 2008 jsme
pomohli řešit kritickou situaci v nemocnici v Havlíčkově Brodě.
CZ LOKO – loňský rok probíhal ve znamení další stabilizace této naší dceřiné společnosti, jejímž hlavním oborem
činnosti jsou opravy a modernizace kolejových vozidel. Díky zakázkám pro ČD Cargo, OKD Doprava a Litevské
železnice jsme dosáhli rekordního obratu v historii společnosti. Vzhledem k dlouholeté zanedbanosti vozového parku
zatím ani nadcházející krize nebude mít podle dostupných informací výrazný vliv na objem zakázek v nejbližších
letech. Nosný výrobní program tvoří modernizace lokomotiv řady 753 s tím, že vzhledem k možnostem exportu na
východní trhy v dlouhodobém horizontu se již projekčně zaměřujeme na lokomotivní řadu 774 (ČME3).
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Výrobky značky Challenger otevřely společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v roce 2008 cestu na další
významné trhy v rámci České republiky i na Slovensku. Nabídka kolových traktorů řady MT400, 500 a 600,
pásových traktorů MT700 a MT800 a kloubových traktorů MT900 je schopna svým rozsahem výkonů od 85 do
600 k konkurovat téměř v 85 % všech výkonových kategorií traktorů prodávaných na českém trhu. Vedle traktorů
nabízela společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., i sklízecí mlátičky třídy 4 až 8 včetně mlátiček s axiálním
rotorem CH680, lisy na hranolové balíky LB, postřikovače SC4000 a SC7000 a unikátní aplikátory pevných
i kapalných hnojiv RoGator a TeraGator. Prodejci techniky Challenger zároveň aktivně nabízeli a prodávali
farmářům a zemědělským společnostem i stroje Caterpillar a služby půjčovny The Cat Rental Store.
Významnými inovacemi prošla výkonová řada traktorů MT400 a postřikovačů SC a nyní splňují veškeré emisní
limity požadované směrnicemi EU. Revoluční změny spojené s novou generací „C“ traktorů MT600 byly
představeny v závěru roku 2008. Tato generace traktorů je doslova napěchovaná moderními technologiemi,
jako je čtyřbodové odpružení kabiny a náprava OptiRide, volitelná citlivost řízení TruTrack nebo motor vybavený
technologií selektivní katalytické redukce, který jako jediný ve své třídě splňuje emisní limity třídy Tier IV. Řada
MT600C byla rozšířena o dva další silnější modely MT675C a MT685C a tento traktor je nyní se svým maximálním
výkonem 370 k nejsilnějším konvenčním kolovým traktorem s vario převodovkou na světě.
V rámci České republiky se značka Challenger umístila jednoznačně na prvním místě v prodeji pásových traktorů
s podílem na trhu 78 %. Na trhu samojízdných postřikovačů společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., meziročně
ztrojnásobila prodej a postřikovače Challenger SpraCoupe byly pátou nejprodávanější značkou.
Mezi významné úspěchy roku 2008 patřilo zejména zahájení spolupráce s jedním z největších zemědělských
podniků České republiky, akciovou společností AGRO Měřín, kam Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., dodal postupně
šest kolových traktorů. Dále to byl opakovaný prodej sklízecí mlátičky CH654 do ZD Librantice, dodávka dvou
postřikovačů SC7460 a SC4650 do Úněšovského statku a v neposlední řadě prodej unikátního aplikátoru TeraGator
TG8203 do zemědělské společnosti Rostěnice, a.s.
Expozice Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na mezinárodním veletrhu Techagro 2008 patřila k nejnavštěvovanějším
a byly v ní prodány téměř všechny vystavené exponáty včetně kolových traktorů s lesní nástavbou, zakoupených
společností Bellama. Významným „neobchodním“ oceněním bylo umístění traktoru Challenger MT465B na třetím
místě v celorepublikové prestižní soutěži „Traktor silák 2008“, pořádané vydavatelstvím Profi Press u příležitosti
Dne Zemědělce v Hustopečích u Brna.
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V dalších letech Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., předpokládá významné zvýšení aktivit v prodeji kolových traktorů,
kde prozatím dosahuje poměrně nízkého tržního podílu. Po dvou velmi úspěšných letech 2006 a 2007 v prodeji
pásových traktorů MT800B pro speciální skrejprové aplikace ve stavebnictví došlo v roce 2008 u tohoto typu
k výraznému snížení poptávky. Ve spolupráci se smluvním prodejcem Agroservis Morava, s.r.o., připravuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., pro příští rok projekty na podporu revitalizace poptávky po této progresivní technologii.
Přes očekávanou recesi v oboru, která se částečně projevila snížením nákupů a pozastavením některých
objednávek v závěru roku 2008, je cílem pro rok 2009 dosáhnout prodeje nejméně sta kusů techniky Challenger
s obratem 200 milionů Kč. Obchodní cíle v roce 2009 zahrnují zejména zvýšení podílu na trhu kolových traktorů,
udržení nebo zvýšení tržního podílu pásových traktorů a prosazení na českém trhu nejméně jednoho RoGatoru,
axiální sklízecí mlátičky CH680 a nejsilnějšího a nejmodernějšího kolového traktoru MT685C jakožto referenčního
stroje pro budoucí prodeje.
Jedním z klíčových projektů pro rok 2009 je uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci s významným zákazníkem,
který by se stal „vlajkovou lodí“ značky Challenger v České republice a pomáhal aktivně spoluvytvářet a posilovat
její prestiž.
Obměnou traktorového parku a rozšířením nabídky traktorů v půjčovně The Cat Rental Store bude kvalitní nová
i použitá technika dostupná i těm zákazníkům, kteří mají omezené investiční zdroje.
Dalším z cílů je udržet beze zbytku všechny stávající zákazníky pomocí programu klubových výhod a programů
posilování loajality majitelů techniky značky Challenger. K dosažení těchto náročných cílů bude posílen prodejní
tým o vlastní prodejce i smluvní subdealery.
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V roce 2008 pokračovala společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v rozvoji služeb v oblasti dodávek náhradních
dílů pro všechny stroje a zařízení, které dodává a u kterých provádí servis. Dodávky náhradních dílů již tradičně
společnost zajišťuje pro stavební stroje, malou mechanizaci, energetické systémy a manipulační techniku a nyní
již naplno i pro komoditu zemědělské techniky.
Hlavním požadavkem zákazníků je zajištění rychlých dodávek a přesnost specifikace náhradních dílů. Proto
společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v každé ze svých poboček skladuje nejčastěji poptávané náhradní díly.
Na základě propracované statistické metodiky je dvakrát týdně doplňována skladová zásoba náhradních dílů. Díky
těmto sofistikovaným nástrojům bylo dosaženo 77% dostupnosti náhradních dílů přímo v pobočkách. Velká většina
(98 %) poptávaných náhradních dílů je díky blízkosti centrálních dodavatelských skladů a nadstandardní logistice
dodávána po celé České republice do 48 hodin. Tyto standardy jsou pro společnost závazkem i do dalších let.
Logistika pravidelných rozvozů zaručuje u náhradních dílů, které jsou skladem v centrálním skladu, při objednání
do 15 hodin pracovního dne, dodání těchto dílů do skladů poboček v České republice do 24 hodin (mimo pobočku
v Havířově). Při objednávce do 12 hodin pracovního dne je rovněž možné dopravit náhradní díly, které nejsou
skladem v Evropě, z USA do poboček během 24 hodin. Ve dnech pracovního klidu a volna je společně s pohotovostí
servisu také zajištěna pohotovost výdeje náhradních dílů ze skladu pro naléhavé případy.
Veškeré pohyby ve skladu náhradních dílů jsou on-line monitorovány a vyřizovány pomocí vyspělého informačního
systému napojeného prostřednictvím rozhraní na dodavatelské systémy.
V roce 2008 společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., realizovala několik speciálních marketingových akcí na
podporu prodeje vybraných skupin náhradních dílů, které se setkaly s pozitivní odezvou na trhu. Nejen proto se
zákazníci mohou těšit na podobné akce i v roce 2009.
Servisní služby doplňují kompletní nabídku služeb společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a tvoří její významnou
konkurenční výhodu i odlišení od nabídky ostatních firem na českém trhu. Jejich hlavním cílem je udržet si trvalou
přízeň zákazníků, kteří se po zakoupení stroje opakovaně vracejí díky servisním službám. Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je svým zákazníkům skutečným partnerem a své nabídkové spektrum neustále a důsledně
přizpůsobuje jejich rostoucím požadavkům. Kompletní a systémové řešení zákaznických potřeb je důležitým
pilířem strategie společnosti.
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Servisní služby zajišťuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., po celou dobu životnosti stroje.
Cílem těchto služeb je zabezpečit maximální disponibilitu stroje, tj. jeho připravenost splnit očekávaný pracovní
úkol. Tohoto cíle u zákazníka dosahujeme pravidelnou údržbou, profesionálními opravami, dostupností většiny
náhradních dílů do 48 hodin, preventivními zásahy a dalšími speciálními produkty, včetně nabídky realizace
servisní služby formou některého z druhů servisní smlouvy.
Propojená a výkonná servisní organizace společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v České republice zaměstnává
přes 240 pracovníků a používá více než stovku servisních vozidel.
Polní servis zabezpečují servisní vozidla vybavená kvalitním nářadím a diagnostickými přístroji, která umožňují
realizovat i složité opravy přímo v terénu. Pro provádění pravidelné údržby strojů u zákazníků disponuje společnost
jedenácti komplexně vybavenými vozidly pro efektivní a ekologický provoz. Dílenská servisní střediska provádějí
generální opravy jednotlivých modulů, případně celých strojů a specializované dílny zabezpečují opravy podvozků
pásových strojů a opravy hydraulických válců.
Pravidelná preventivní údržba a opravy spolu se včasnou diagnostikou možného problému zvyšují produktivitu
strojů u zákazníků. A protože prostoje stojí zákazníky čas a peníze, nabízíme také zde služby našeho servisu.
Díky analýze olejů v laboratoři S.O.S. jsou servisní pracovníci Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., schopni zákazníkům
včas podat informaci o stavu opotřebení jejich zařízení. Diagnostika čistoty hydraulických náplní zabezpečuje
výkonnost a životnost strojů.
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., realizuje pro zákazníky rovněž řadu provozních seminářů, které se věnují
problematice hospodárného provozu strojů a poskytují přehled o novinkách v oblasti servisu a náhradních dílů.
Nejdůležitějším kapitálem společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v oblasti servisních služeb jsou lidé na pozicích
mechaniků, techniků, dispečerů a ostatních odborných pracovníků. Vzdělanost, vysoká produktivita, týmová práce
a orientace na zákazníka jsou základním stavebním kamenem servisních služeb Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Vedení společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., přikládá vzdělávání zaměstnanců mimořádnou pozornost
a neváhá vynakládat na vzdělávací programy nemalé finanční prostředky. Trvalé vzdělávání zaměstnanců je
nedílnou součástí plánu rozvoje společnosti. Plán vzdělávání každoročně systematicky navazuje na programy
z předešlého období a zaměřuje se především na další zlepšování individuální, týmové a firemní výkonnosti
zaměstnanců. Cílem zvyšování kvalifikace zaměstnanců je dosažení plánovaných ekonomických ukazatelů,
a především nabídka kvalitních a profesionálních služeb zákazníkům.
Dalším důležitým aspektem pro maximální podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je i nutnost zabezpečit
budoucí potřebu lidských zdrojů společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., tak, aby mohla být v maximální míře
uspokojována kvalifikovanými pracovníky z vlastních zdrojů.
Účinný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je inovován s výhledem na budoucí potřebu kvalifikovaných
pracovníků pro jednotlivé pozice. Součástí vzdělávacích programů jsou i školení, která jsou zaměřena na ochranu
životního prostředí. I když jsou všechna pracoviště Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., tzn. budovy, dílny a volné plochy,
postavena podle nejpřísnějších ekologických pravidel, rozhodujícím faktorem je přesto člověk a jeho činnost.
Proto se všichni pracovníci pravidelně zúčastňují školení i na toto téma.
Lze říci, že priority vzdělávání zaměstnanců Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zůstávají dlouhodobě zaměřené
především na:
• odborná školení pro vedení společnosti a pracovníky středního managementu. Tato školení jsou orientována
hlavně na podporu a rozvoj klíčových manažerských dovedností s důrazem na strategické řízení;
• odborná školení pro prodejce, která mají zpravidla dlouhodobější charakter a jsou organizována jak v Čechách,
tak i v zahraničí. Vybraní prodejci jsou pak zapojeni do programu studia na Univerzitě Caterpillar, která svým
charakterem odpovídá studiu na vysoké škole. Školení jsou zaměřena především na znalost produktu, prodejní
dovednosti a strategii vyjednávání se zákazníkem. Dále prodejci prohlubují své technické znalosti přímo na
stážích ve výrobních závodech;
• odborná školení pro pracovníky ekonomického oddělení. Tato školení se týkají všech témat, která souvisejí
s novelami zákonů, daněmi, controllingem atd.;
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• technická školení pro servisní mechaniky s cílem nejen zvýšit úroveň jejich technických znalostí a dovedností,
ale také je v předstihu seznámit s technickými novinkami, se kterými se pak v praxi setkávají na nových typech
strojů. Školení jsou rovněž zaměřena na nácvik vstřícné komunikace vůči zákazníkům;
• rozvoj znalosti cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, jejichž znalost je pro některé pracovní pozice
nezbytná;
• uživatelskou znalost práce s PC v programech Word, Excel, PowerPoint a dalších.
Společnost podle potřeby organizuje kurzy práce s PC pro své zaměstnance. Kurzů se pravidelně zúčastňují
i servisní mechanici, pro které se uživatelské ovládání PC stává v souvislosti s opravami a testováním strojů
nezbytností.
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úzce spolupracuje se středními odbornými učilišti po celé
České republice, kde jsou připravováni žáci ve studijních oborech Opravářské práce a Opravář zemědělských
strojů, a podílí se rovněž na přípravě učebních osnov.
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Společenská
odpovědnost

Jako jeden z největších prodejců a pronajímatelů strojů a zařízení, které jsou určeny pro stavebnictví, zemědělství,
manipulaci a další příbuzná odvětví, si je společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., vědoma, že její činnost, byť
i nepřímo, ovlivňuje okolní prostředí. Společnost, která nepovažuje za důležité chovat se společensky odpovědně,
nevidí dále než za vlastní vchod. Krátkodobé zisky a nekoncepční činnost nemohou v delším horizontu vyvážit pečlivé
budování kvalitativních procesů a dobrých vztahů s okolím. Vedení i všichni zaměstnanci Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., pohlížejí na činnost společnosti jako na počínání odpovědného občana, který jde příkladem ostatním a je
dobrým a oblíbeným sousedem.
Kromě všeobecné politiky odpovědného přístupu k životnímu prostředí a ke svému okolí se Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., v rámci společenské odpovědnosti věnuje i řadě konkrétních projektů. Jedním z nich je spolupráce s Nadací
rozvoje občanské společnosti (NROS), která realizuje společně s Českou televizí sbírkový projekt Pomozte dětem.
Spolupráci s touto nadací společnost začala rozvíjet v roce 2008. Maskota sbírky je možné pravidelně vidět během
dnů otevřených dveří na pobočkách Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a při dalších akcích pro partnery, kde kromě
bohatého programu probíhají i podpůrné sbírkové akce ve prospěch Pomozte dětem. Každoročně společnost přispívá
i z vlastních zdrojů. V roce 2008 příspěvek z jednotlivých akcí včetně daru společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
na sbírkové konto Pomozte dětem činil 100 000 Kč.
Od roku 2006 přispívá společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., také žákům Jedličkova ústavu. Pomáhá tím dětem
a mladým lidem s handicapem překonávat každodenní problémy a zapojovat se do normálního života.
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Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., také usiluje o rozvoj sportu a tělesné výchovy a je aktivní v několika
sponzorských projektech. Mezi podporované kluby patří například hokejový a fotbalový tým Slavia Praha, hokejové
týmy HCO Třinec, KHL Chomutov a HC Kladno a logo Phoenix-Zeppelin na svém dresu nosí i nejúspěšnější česká
lyžařka současnosti Šárka Záhrobská.
Díky rozvoji své působnosti v rámci společenské odpovědnosti se firma Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., opravdu
začlenila do společensko-ekonomického života v České republice. Vědomí odpovědnosti vůči veřejnosti rozšířilo
rámec rozhodování. Z prvotního „kolik“ je dnes pro společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., důležité také „jak“.
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Komentář
k finanční situaci

Česká ekonomika ke konci roku 2008 výrazně přibrzdila, což byla přirozená reakce na celosvětovou finanční
a hospodářskou krizi. Pro nás klíčová oblast – stavebnictví – má výrazně cyklický charakter, z čehož vyplynul
pokles trhu stavebních strojů i pokles stavební výroby v roce 2008 v České republice.
Těší nás, že společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., i v této situaci obstála v roce 2008 se ctí. Pokles obratu
společnosti ze 4 665 mil. Kč v roce 2007 na 4 423 mil. Kč v roce 2008 (–5 %) souvisí zejména s celkovým poklesem
trhu a s větším podílem prodaných menších strojů ve srovnání s předchozím rokem. Přidaná hodnota mírně
narostla z 594 mil. Kč v roce 2007 na 617 mil. Kč v roce 2008 (+4 %).
Hospodářský výsledek před zdaněním se v meziročním srovnání snížil ze 319 mil. Kč na 276 mil. Kč (–13,5 %).
Hlavní důvody lze spatřovat zejména v oslabování české měny, které přinesl závěr roku 2008. Přes veškerou snahu
se nepodařilo vliv kurzových rozdílů zcela eliminovat.
Finanční situace společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zůstává i nadále velice stabilní. Nárůst bilanční sumy
z 2 843 mil. Kč v roce 2007 na 2 944 mil. Kč (+3,8 %) v roce 2008 vyplývá zejména z nezbytného předzásobení
se lokomotivními motory a z toho plynoucího nárůstu zásob. Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě
nadále narostl ze 46,5 % v minulém roce na 49,7 % k 31. prosinci 2008. Tento ukazatel nejlépe vystihuje celkovou
finanční sílu společnosti, což považujeme zejména s ohledem na současnou celosvětovou finanční nejistotu za
velmi důležité a pozitivní.
Velká většina vyprodukovaných zisků i nadále zůstává ve společnosti, kde se dále efektivně využívá na nezbytné
investice. V roce 2009 plánujeme výstavbu nové pobočky v Ostravě. Stabilní finanční situace představuje tu
nejlepší možnou záruku nejen pro naše zaměstnance, kteří potřebují dlouhodobou jistotu a kvalitu pracovního
zázemí, ale i pro všechny naše vážené obchodní partnery a zákazníky, kteří vlastní námi dodané stroje a potřebují
mít z dlouhodobého hlediska jistotu, že o ně bude vždy dobře postaráno. Finanční síla a stabilita podle našeho
názoru představuje v době obecné nejistoty to nejlepší, co můžeme svým obchodním partnerům nabídnout.
V roce 2008 se dobře dařilo i našim dceřiným a přidruženým společnostem. Společnost Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
Banská Bystrica (Slovensko), zaznamenala přes hospodářský pokles slovenského trhu nárůst obratu oproti roku 2007.
Přestože tento nárůst neodpovídal původnímu plánu, dosažený obrat 1 811 mil. SKK je historicky rekordní, zisk před
zdaněním činil 108 mil. SKK. Zajímavé je, že slovenská měna se v roce 2008 vyvíjela úplně jinak než měny v okolních
zemích, a to z důvodu pevně určeného kurzu 30,126 SKK/1 EUR při přechodu na EUR k 1. 1. 2009.
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Stoprocentní dceřiná společnost Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava, zvýšila svůj obrat ze 63 mil. PLN v roce 2007
na 73 mil. PLN v roce 2008, což odpovídá přibližně částce 500 mil. Kč. Kvůli nepříznivému vývoji polské měny se
naše dceřiná společnost bohužel propadla v závěru roku do mírné ztráty.
Stoprocentní dceřiná společnost Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. byla výrazně zasažena ekonomickou krizí, která na
Ukrajině propukla rychle a velmi intenzivně. Přestože společnost dosáhla v minulém roce ztráty a obraty nebyly
příliš vysoké, vidíme v této zemi i nadále velký potenciál.
Maďarská společnost Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft., Budapešť, ve které držíme 50% podíl, byla v roce 2008 úspěšná
z hlediska obratu i zisku, a to přes katastrofální vývoj maďarského hospodářství.
Na závěr je třeba zmínit skupinu CZ LOKO, a.s., která se zabývá opravami a výrobou lokomotiv a ve které držíme
49% podíl. Tato společnost má za sebou nejlepší rok své historie. Dosažený konsolidovaný obrat činí téměř
1 500 mil. Kč, což představuje nárůst o více než 60 % oproti roku 2007. Zisk před zdaněním této skupiny za rok
2008 činil 77 mil. Kč a je více než dvojnásobkem zisku z roku 2007.
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VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Společníkům společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.:
I.	Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., (dále jen „společnost“) k 31. 12. 2008 uvedenou ve
finanční části výroční zprávy, ke které jsme 20. února 2009 vydali výrok následujícího znění:
Jednateli společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.:
	Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období
od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu
používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy
této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
	Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností
v ní odpovídá statutární orgán společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které
jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.
Odpovědnost auditora
	Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
	Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika,
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
	Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku
auditora.
Výrok auditora
	Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva
a finanční situaci společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., k 31. prosinci 2008 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky
za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
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with its registered office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2, Phone + 420 225 335 111 has been incorporated
in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no. 88504, under Identification No. 26704153.
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II.	Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení
společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
	Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou
jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve
finanční části výroční zprávy jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2008. Jiné než
účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
	Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
III.	Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., k 31. prosinci 2008 uvedené ve finanční části výroční zprávy. Za sestavení této zprávy
o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené
prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
	Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru
jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
	Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., k 31. prosinci 2008.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
osvědčení č. 401
zastoupený partnerem

Milan Kočka
auditor, osvědčení č. 1994

20. února 2009
Praha, Česká republika
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Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2008

Běžné
účetní období

A.

AKTIVA CELKEM

A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.

I.

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Minulé úč.
období 2007

Brutto

Korekce

Netto

Netto

3 473 102

-529 385

2 943 717

2 842 850

1 463 657

-409 124

1 054 533

971 540

25 885

-20 057

5 828

6 144

25 107

-19 318

5 789

6 075

778

-739

39

69

1 255 919

-389 067

866 852

776 904

129 670

126 199

1 Zřizovací výdaje
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3 Software
4 Ocenitelná práva
5 Goodwill
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek
1 Pozemky

129 670

2 Stavby

470 322

-161 467

308 855

307 730

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

654 819

-227 600

427 219

342 975

4 Pěstitelské celky trvalých porostů
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 108

1 108

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
pokračování ➤

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.
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Statutární formuláře českých finančních
výkazů v tis. Kč

Běžné
účetní období

B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek
1 Podíly v ovládaných a řízených osobách
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Minulé úč.
období 2007

Brutto

Korekce

Netto

Netto

181 853

0

181 853

188 492

50 123

50 123

56 762

131 730

131 730

131 730

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

C.

I.

C.

I.

Zásoby

1 987 262

-120 261

1 867 001

1 852 874

948 820

-33 509

915 311

818 875

194 229

59 467

141 101

142 042

1 Materiál

194 229

2 Nedokončená výroba a polotovary

146 378

-5 277

3 Výrobky
4 Mladá zvířata a jejich skupiny
5 Zboží

1

1

608 212

-28 232

579 980

617 366

10 608

0

10 608

16 118

10 608

7 779

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C.

II.

C.

II.

Dlouhodobé pohledávky
1 Pohledávky z obchodních vztahů

10 608

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3 Pohledávky - podstatný vliv
4

Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
7 Jiné pohledávky
8 Odložená daňová pohledávka

8 339
pokračování ➤

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.
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k 31. prosinci 2008

Běžné
účetní období

C.

III.

C.

III.

Krátkodobé pohledávky
1 Pohledávky z obchodních vztahů

Minulé úč.
období 2007

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1 019 214

-86 752

932 462

1 010 963

968 699

-86 752

881 947

972 961

16 426

16 426

14 303

5 367

5 367

3 347

27 042

27 042

19 282

1 680

1 680

1 070

8 620

6 918

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3 Pohledávky - podstatný vliv
4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6 Stát - daňové pohledávky
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy
8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
9 Jiné pohledávky

C.

IV.

C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek

8 620

0

1 Peníze

1 283

1 283

1 333

2 Účty v bankách

7 337

7 337

5 585

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.

D.

I.

D.

I.

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

22 183

0

22 183

18 436

Časové rozlišení

22 183

0

22 183

18 436

22 003

22 003

18 436

180

180

1 Náklady příštích období
2 Komplexní náklady příštích období
3 Příjmy příštích období

pokračování ➤
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Statutární formuláře českých finančních
výkazů v tis. Kč

A.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém účetním
období 2007

PASIVA CELKEM

2 943 717

2 842 850

VLASTNÍ KAPITÁL

1 463 303

1 324 347

A.

I.

Základní kapitál

300 000

300 000

A.

I.

1 Základní kapitál

300 000

300 000

8

-2 609

2 Ostatní kapitálové fondy

67

67

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

-59

-2 676

30 433

30 433

30 000

30 000

433

433

916 457

755 040

916 457

755 040

216 405

241 483

1 475 010

1 512 906

42 203

45 937

42 203

45 937

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
3 Změny základního kapitálu

A.

II.

A

II.

Kapitálové fondy
1 Emisní ážio

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A

III.

A

III.

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
1 Zákonný rezervní fond
2 Statutární a ostatní fondy

A.

IV.
IV.

Výsledek hospodaření minulých let
1 Nerozdělený zisk minulých let
2 Neuhrazená ztráta minulých let

A.

V.

B.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

CIZÍ ZDROJE

B.

I.

B.

I.

Rezervy
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
3 Rezerva na daň z příjmů
4 Ostatní rezervy

pokračování ➤
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Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2008

Stav v běžném
účetním období
B.

II.

B.

II.

Dlouhodobé závazky

Stav v minulém účetním
období 2007

721

1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky - ovládající a řídící osoba
3 Závazky - podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Přijaté zálohy
6 Vydané dluhopisy
7 Směnky k úhradě
8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
9 Jiné závazky
10 Odložený daňový závazek

B.

III.

B.

III.

Krátkodobé závazky
1 Závazky z obchodních vztahů

721

485 011

611 549

333 384

391 866

16 331

14 228

7 836

9 707

76 081

116 871

3 027

2 184

48 240

76 469

112

224

2 Závazky - ovládající a řídící osoba
3 Závazky - podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Závazky k zaměstnancům
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7 Stát - daňové závazky a dotace
8 Přijaté zálohy
9 Vydané dluhopisy
10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
11 Jiné závazky
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Statutární formuláře českých finančních
výkazů v tis. Kč

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém účetním
období 2007

B.

IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

947 075

855 420

B.

IV.

1 Bankovní úvěry dlouhodobé

42 960

71 146

2 Krátkodobé bankovní úvěry

904 115

784 274

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

5 404

5 597

Časové rozlišení

5 404

5 597

5 404

5 597

3 Krátkodobé finanční výpomoci

C.

C.

I.

C.

I.

1 Výdaje příštích období
2 Výnosy příštích období

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

nebo fyzické osoby, která je

účetnictví (jméno a podpis):

závěrku (jméno a podpis):

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

účetní jednotkou:

20. února 2009

Ing. Josef Mixa

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty v plném
rozsahu k 31. prosinci 2008

I.
A.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

1 Tržby za prodej zboží

2 752 431

2 922 459

2 Náklady vynaložené na prodané zboží

2 116 339

2 327 106

636 092

595 353

1 217 900

1 209 515

1 221 057

1 211 168

-3 408

-1 653

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II.

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti
3 Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

251
1 237 142

1 210 504

B.

1 Spotřeba materiálu a energie

551 513

539 289

B.

2 Služby

685 629

671 215

Přidaná hodnota

616 850

594 364

Osobní náklady

267 819

245 783

202 579

180 503

61 753

62 872

+

C.
C.

1 Mzdové náklady

C.

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4 Sociální náklady

3 487

2 408

D.

Daně a poplatky

2 618

2 630

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

124 126

107 042

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

449 243

530 923

449 243

530 923

420 717

435 557

420 717

435 557

III.
III.

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2 Tržby z prodeje materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

2 Prodaný materiál
pokračování ➤
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Statutární formuláře českých finančních
výkazů v tis. Kč

G.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

1 555

32 566

2 Ostatní provozní výnosy

96 623

64 956

1 Ostatní provozní náklady

38 320

38 528

307 561

328 137

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

16 881

13 950

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

16 881

13 950

1
IV.

H.
V.
I.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

2 Převod provozních výnosů
1 Převod provozních nákladů

*

Provozní výsledek hospodaření

VI.

1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

1 Prodané cenné papíry a podíly
VII.
VII.

1

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII.
K.

1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
2 Náklady z finančního majetku

IX.

1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.

N.
XI.
O.
XII.
P.

1 Výnosové úroky

9 618
679

1 067

2 Nákladové úroky

40 867

41 735

1 Ostatní finanční výnosy

97 671

65 605

2 Ostatní finanční náklady

106 123

38 664

-31 759

-9 395

1 Převod finančních výnosů
2 Převod finančních nákladů

*

Finanční výsledek hospodaření

pokračování ➤
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Q.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

59 397

77 259

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

1 - splatná

50 661

77 226

Q.

2 - odložená

8 736

33

216 405

241 483

0

0

**

XIII.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

1 Mimořádné výnosy

R.

2 Mimořádné náklady

S.

1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1 - splatná

S.

2 - odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření
1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

216 405

241 483

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

275 802

318 742

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

nebo fyzické osoby, která je

účetnictví (jméno a podpis):

závěrku (jméno a podpis):

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

účetní jednotkou:

20. února 2009

Ing. Josef Mixa

Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.
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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 4. června 1991
a sídlí v Modleticích, Lipová ulice 72, Česká republika, IČO 18627226. Hlavním předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej, opravy pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě,
leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2008 došlo
v zápisu do obchodního rejstříku k výmazu Ing. Františka Poulíčka k 1. 1. 2008 z pozice jednatele společnosti.
K 1. 1. 2008 proběhla fúze formou převodu jmění na společníka s dceřinou společností COMATIC, spol. s r.o., se sídlem
v Olomouci, Sladkovského 2/146, Česká republika, IČO 25396170, jejímž výsledkem bylo zrušení společnosti COMATIC bez
likvidace a její následný zánik. Právním nástupcem se stala společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2008 jsou:
ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN. Mateřskou společností celé skupiny
je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti
ZEPPELIN GmbH.
Společnost je mateřskou společností skupiny Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a přiložená účetní závěrka je připravená jako
samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností
ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle
českých předpisů, avšak v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Od 1. 1. 2008 je jediným jednatelem společnosti Ing. Josef Mixa.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, pěti pobočkách (Praha, Brno, Havířov, Most, Sokolov)
a dále v sedmi zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc).

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok
2008 a 2007.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2008 a 2007, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu,
clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady,
které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se
účtují do nákladů.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná
životnost je stanovena takto:
Počet let
Stavby
Plochy dvorů
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář

20 až 30
10
4 až 12
4 až 8
4 až 12

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k 31. 12.
přeceněny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou a platným k 31. 12. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k 31. 12. se účtuje
do vlastního kapitálu prostřednictvím účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Výroční zpráva 2008
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2008

d) Zásoby
Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení
včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo apod.).
Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého
aritmetického průměru.
Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové
a mzdové náklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran
a jsou přiřazeny přímo konkrétním projektům.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub
nákladů na jejich realizační hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní kapitálové
fondy jsou tvořeny peněžními vklady.
Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ze zisku nad hodnotu vkladů.
Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku,
ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 %
základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
g) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné
v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů,
která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást ostatních krátkodobých
pohledávek, resp. závazků.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů se účtují do finančních nákladů,
resp. výnosů; společnost účtuje o všech derivátech jako o derivátech k obchodování.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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h) Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku
v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly
oceněny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou a platným k 31. 12.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke
dni sestavení účetní závěrky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. dílčí fakturace.
Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu v den uskutečnění
zdanitelného plnění, který je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu.
Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných
motohodin provádí vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě.
Výnosy ze smluv o dílo týkajících se motorů se účtují prostřednictvím nedokončené výroby na základě předávacího protokolu
nebo zjišťovacího protokolu.

k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska
účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

22 265

-

22 265

-

-25

2 867

25 107

778

-

778

-

-

-

778

-

-

-

2 867

-

-2 867

-

Celkem 2008

23 043

-

23 043

2 867

-25

-

25 885

Celkem 2007

21 831

-

21 831

1 404

-192

-

23 043

Počáteční
zůstatek

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Odpisy

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

-16 190

-

-16 190

-3 153

25

-19 318

5 789

-709

-

-709

-30

-

-739

39

-

-

-

-

-

-

-

Celkem 2008

-16 899

-

-16 899

-3 183

25

-20 057

5 828

Celkem 2007

-15 121

-

-15 121

-1 970

192

-16 899

6 144

Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

Oprávky

Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

Ocenitelná práva jsou odpisována po dobu životnosti, která byla stanovena na tři roky.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 v pořizovacích cenách
1 896 tis. Kč a 1 534 tis. Kč.
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

Pozemky

126 199

944

127 143

-

-944

3 471

129 670

Stavby

465 938

7 029

472 967

-

-7 029

4 384

470 322

Stroje, přístroje a zařízení

524 498

1 980

526 478

-

-502 178

617 462

641 762

Dopravní prostředky

2 871

2 394

5 265

-

-1 400

2

3 867

Inventář

9 358

-

9 358

-

-862

694

9 190

-

-

-

627 121

-

-626 013

1 108

Celkem 2008

1 128 864

12 347

1 141 211

627 121

-512 413

-

1 255 919

Celkem 2007

1 086 428

-

1 086 428

562 572

-520 136

-

1 128 864

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
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Oprávky
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Vliv
Zůstatek
fúze k 1. 1. 2008

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

-

-

-

-

129 670

-

-

-

Stavby

-158 208

-2 223

-160 431

-4 165

-3 900

7 029

-161 467

308 855

Stroje, přístroje a zařízení

-185 862

-1 441

-187 303

-115 399

-417 898

502 178

-218 422

423 340

Dopravní prostředky

-1 868

-1 981

-3 849

-445

-190

1 400

-3 084

783

Inventář

-6 022

-

-6 022

-934

-

862

-6 094

3 096

-

-

-

-

-

-

-

1 108

Celkem 2008

-351 960

-5 645

-357 605

-120 943

-421 988

511 469

-389 067

866 852

Celkem 2007

-329 279

-

-329 279

-105 072

-437 745

520 136

-351 960

776 904

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí k 31. 12. 2008 a 2007 v pořizovacích cenách
30 270 tis. Kč a 54 472 tis. Kč.
Budovy v pořizovací ceně 357 420 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 48 835 tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě
k 31. 12. 2008 a 2007 ve výši 271 831 tis. Kč a 255 927 tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od Unicredit Bank.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Podíly v ovládaných a řízených
společnostech
Podíly ve společnostech pod
podstatným vlivem
Opravné položky
Celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Přírůstky

Přecenění

Zůstatek
k 31. 12. 2008

66 380

-36 864

29 516

17 990

2 617

50 123

131 730

-

131 730

-

-

131 730

-9 618

9 618

-

-

-

-

188 492

-27 246

161 246

17 990

2 617

181 853

Společnost oceňuje majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovacími cenami a k 31. 12. je
přeceňuje kurzem vyhlášeným Českou národní bankou a platným k 31. 12. Při ocenění ekvivalenční metodou by k 31. 12. 2008
a 2007 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek a vlastní kapitál společnosti o 538 950 tis. Kč a 439 410 tis. Kč.
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Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2008 (v tis. Kč):
Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., Banská
Bystrica, Slovensko
Podíl v %

Zeppelin Polska Phoenix-Zeppelin
Zeppelin-KőrösSp. z o.o., Ukraine Ltd, Kyjev, -Spedit Kft., Budapešť,
Varšava, Polsko
Ukrajina
Maďarsko

Zeppelin Logistics
Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

917 827

345 942

23 942

43 785

3 508

Vlastní kapitál

460 581

32 133

8 913

2 779

-46

53 601

25 940

14 072

303

324

5 360

-

-

-

-

325 057

18 865

-1 151

1 856

-

76 561

-12 665

-4 008

620

-370

1 786

28 006

20 325

-

6

Nominální hodnota podílu

53 601

25 940

14 072

152

6

Dividendy

15 707

-

-

-

-

Zeppelin Polska Phoenix-Zeppelin
Zeppelin-KőrösSp. z o.o., Ukraine Ltd, Kyjev, -Spedit Kft., Budapešť,
Varšava, Polsko
Ukrajina
Maďarsko

COMATIC,
spol. s r.o.,
Olomouc, ČR

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2007 (v tis. Kč):
Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., Banská
Bystrica, Slovensko
Podíl v %

100

100

100

50

100

Aktiva celkem

769 111

302 839

36 597

41 855

30 204

Vlastní kapitál

356 197

51 281

-1 488

2 233

27 179

47 507

29 648

120

315

7 600

4 751

5 425

-

-

760

227 958

2 721

-

962

13 539

75 981

13 486

-1 768

956

5 281

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu

1 584

27 685

151

-

36 797

Nominální hodnota podílu

47 507

29 648

120

158

7 600

Dividendy

12 509

-

-

-

-

Finanční informace o společnostech Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o., Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.
a Zeppelin Logistics Sp. z o.o. byly získány z účetní závěrky ověřené auditorem, finanční informace o společnostech
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a COMATIC, spol. s r.o., byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky.
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Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2008 a 2007 (v tis. Kč):
Název společnosti:

CZ LOKO, a.s.

Sídlo společnosti:

Bezručovo nám. 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
2008

Podíl v %

2007

49

49

Aktiva celkem

975 120

804 284

Vlastní kapitál

444 463

395 135

Základní kapitál a kapit. fondy

210 000

42 000

42 000

34 578

135 445

294 430

57 018

24 127

Cena pořízení podílu

131 730

131 730

Nominální hodnota podílu

102 900

20 580

1 174

1 441

Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku

Dividendy

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky.

5. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných
položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na
základě obrátkovosti zásob (viz odstavec 7).

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2008 a 2007 vytvořeny opravné položky na základě
věkové struktury (viz odstavec 7).
Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní k 31. 12. 2008 a 2007 činily 62 894 tis. Kč a 64 538 tis. Kč.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2008 a 2007 pohledávky
ve výši 4 862 tis. Kč a 8 006 tis. Kč.
K 31. 12. 2008 a 2007 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 10 608 tis. Kč a 7 779 tis. Kč týkající se poskytnutého
zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky jsou splatné do roku 2014.
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyúčtované dobropisy, neproplacené záruční opravy od dodavatelských společností
a nevyřízené nároky z pojistných událostí.
Jiné krátkodobé pohledávky jsou kromě jiného tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz odstavec 15).
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 21).
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odstavci 5 a 6.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné položky k:

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Tvorba
opravné položky

Zúčtování
opravné položky

Zůstatek
k 31. 12. 2008

30 582

187

30 769

5 207

-2 467

33 509

zásobám
pohledávkám

82 849

1 083

83 932

11 162

-8 342

86 752

- z toho zákonné

33 277

-

33 277

11 162

-

44 439

- z toho ostatní

49 572

1 083

50 655

-

-8 342

42 313

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2008 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým bankovním
zárukám a jeho zůstatek k 31. 12. 2008 a 2007 činil 5 125 tis. Kč a 5 125 tis. Kč.
Společnost má otevřené kontokorentní účty u ČSOB, Unicredit Bank a RBS Bank, které jí umožňují čerpat úvěry do výše
460 000 tis. Kč, 275 000 tis. Kč a 450 000 tis. Kč. K 31. 12. 2008 a 2007 celkový záporný zůstatek (v souladu s celkovým
dohodnutým úvěrovým rámcem 1 185 000 tis. Kč) činil 877 463 tis. Kč a 504 782 tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý
bankovní úvěr (viz odstavec 13).

9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené leasingové splátky a pojistné a jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně a časově přísluší.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2008

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.

V roce 2008 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2007

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Zvýšení

Snížení

Zůstatek
k 31. 12. 2008

300 000

-

300 000

-

-

300 000

Základní kapitál

67

-

67

-

-

67

Rozdíly z přecenění majetku
a závazků

Ostatní kapitálové fondy

-2 676

-

-2 676

2 617

-

-59

Zákonný rezervní fond

30 000

-

30 000

-

-

30 000

433

-

433

-

-

433

Ostatní fondy

Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem
České národní banky k 31. 12.
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 18. 4. 2008 a 11. 4. 2007 bylo schváleno následující rozdělení
zisku za roky 2007 a 2006 (v tis. Kč):
Zisk roku 2006

180 908

Zisk roku 2007

241 483

Výplaty podílů na zisku

-65 000

Výplaty podílů na zisku

-80 000

Převod nerozděleného zisku

115 908

Převod nerozděleného zisku

161 483

Ostatní

-

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2007

Vliv fúze

755 040

-66

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2008

916 457

11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Vliv
fúze

Zůstatek
k 1. 1. 2008

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2008

Ostatní

45 937

271

46 208

65

-4 070

42 203

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti, na záruční opravy strojů a dále na náklady
spojené s nevybranou dovolenou.
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12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2008 a 2007 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 32 037 tis. Kč a 32 049 tis. Kč.
K 31. 12. 2008 a 2007 společnost eviduje 7 836 tis. Kč a 9 707 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění
splatných v lednu následujícího roku.
Dohadné účty pasivní zahrnují především odměny vedoucích pracovníků a manažerů včetně příslušejících sociálních nákladů,
dobropisy a dále nevyfakturované dodávky zboží, energií a různých služeb.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 21).

13. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
2008

2007

Měna

Částka
v tis. EUR

Částka
v tis. Kč

Částka
v tis. EUR

Částka
v tis. Kč

EUR

-

-

5 000

133 100

CZK

-

69 612

-

217 538

EUR

4 718

127 069

3 590

95 556

CZK

-

750 394

-

409 226

Celkem

-

-

947 075

-

855 420

Splátka v běžném roce

-

-

904 115

-

784 274

Splátky v dalších letech

-

-

42 960

-

71 146

Bankovní úvěry
Kontokorentní úvěry

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2008 a 2007 činily 39 735 tis. Kč
a 38 666 tis. Kč. Tyto úroky nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2008

Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. prosinci 2008:
Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

2009

26 652

877 463

2010

24 100

-

2011

17 259

-

2012 a dále
Celkem

1 601

-

69 612

877 463

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2008
a 31. 12. 2007 společnost tyto podmínky dodržovala.

14. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení věcného břemene souvisejícího s užíváním příjezdové komunikace
k pobočce Brno a jsou účtovány do výnosů po dobu životnosti do období, do kterého věcně a časově přísluší.

15. DERIVÁTY
Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování. K 31. 12. 2007 společnost
přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách.
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k 31. 12.:

(tis. Kč)

2008

2007

Reálná hodnota

Reálná hodnota

kladná

záporná

kladná

záporná

Měnové kontrakty

-

-

61

-

Deriváty celkem

-

-

61

-

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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16. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2008 v tis. Kč

2007 v tis. Kč

Zisk před zdaněním

275 802

318 742

Nezdanitelné výnosy

-19 668

-15 201

Rozdíly mezi účetními a daňovými
odpisy

-53 536

-43 369

Tvorba opravných položek (netto)

-5 602

10 965

Tvorba rezerv (netto)

-4 005

13 336

Ostatní (nedaňové náklady, rozdíl
zůstatkových cen prodaného
majetku atd.)

46 619

39 193

239 610

323 666

21 %

24 %

50 318

77 680

343

-454

50 661

77 226

Neodečitatelné náklady

Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu
Daň
Daň z minulých let, ostatní
Splatná daň
V roce 2008 a 2007 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:
2008
Položky odložené daně

2007

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

-

-23 989

-

-17 570

OP k pohledávkám

8 483

-

10 410

-

OP k zásobám

6 702

-

6 422

-

950

-

1 197

-

Rezervy

7 133

-

7 880

-

Celkem

23 268

-23 989

25 909

-17 570

-

-721

8 339

-

Rozdíl mezi účetní
a daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku

Nezaplacené sociální
a zdravotní pojištění

Netto

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2008 a 2007 odložený daňový závazek a odloženou daňovou pohledávku ve výši 721 tis. Kč
a 8 339 tis. Kč.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2008

17. LEASING
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz str. 50 odstavec h).

Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2008 a 2007 (v tis. Kč):
Popis
Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Výše nájemného
v roce 2008

Výše nájemného
v roce 2007

347 226

175 311

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí)
k 31. 12. 2008 a 2007 (v tis. Kč):

Popis
Stroje

Součet
splátek nájemného
po celou
dobu
předpokládaného
pronájmu

Skutečně
uhrazené splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31. 12. 2008

Rozpis částky budoucích
plateb podle faktické
doby splatnosti
k 31. 12. 2008

Skutečně
uhrazené splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31. 12. 2007

Splatné do
jednoho roku

Splatné po
jednom roce

97 945

52 676

282 301

24 417

20 852

Dopravní
prostředky

136 549

84 111

85 780

20 154

32 284

Celkem

234 494

136 787

368 081

44 571

53 136

18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost poskytla v roce 2007 záruku ve výši 600 tis. EUR (15 972 tis. Kč) Unicredit Bank Ukraine za úvěr poskytnutý dceřiné
společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. Dále společnost poskytla v roce 2008 a 2007 záruku společnosti Hyster Germany
GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 386 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.
Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
a Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft, nejsou tyto potenciální závazky k 31. 12. 2008 a 2007 vykázány v rozvaze.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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19. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2008
Domácí

2007
Zahraniční

Domácí

Zahraniční

Prodej strojů a motorů

2 884 982

282 375

3 116 554

387 613

Prodej náhradních dílů

540 632

13 661

526 835

14 485

Pronájem strojů a motorů

462 692

4 818

418 384

-

Servis strojů

220 308

3 324

184 141

4 141

9 939

-

12 397

-

4 118 553

304 178

4 258 311

406 239

Ostatní
Výnosy celkem

Výše uvedené výnosy obsahují výnosy z prodeje strojů a motorů vykázané ve výkazu zisku a ztráty v tržbách z prodeje
dlouhodobého majetku.

20. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2008

2007

Celkový počet zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců

374

327

202 579

180 503

61 753

62 872

3 487

2 408

267 819

245 783

Z celkového počtu zaměstnanců v roce 2008 a 2007 byli 1, resp. 2 řídící pracovníci.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2008

21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2008 a 2007 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci
vedení společnosti mají přidělena firemní vozidla do osobního užívání.
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2008 a 2007 dosáhl tento objem prodeje 217 908 tis. Kč
a 133 309 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. dosahovaly (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2008

2007

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

889

198

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

118

-

-

1 880

114 825

68 020

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

8 483

705

Zeppelin Österreich GmbH

1

-

Comatic, spol. s r.o.

-

217

124 316

71 020

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
CZ LOKO, a.s.

Celkem

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2008
a 2007 činily nákupy 261 386 tis. Kč a 281 744 tis. Kč.

K 31. 12. dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2008

2007

Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG

20 983

12 268

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

4 015

7 194

Zeppelin Baumaschinen GmbH

321

3 475

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

-

2 024

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

-

1 458

ZEPPELIN GmbH

-

55

3 464

3 347

Comatic, spol. s r.o.

CZ LOKO, a.s.

-

743

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

-

88

28 783

30 652

Celkem

Společnost poskytla k 31. 12. 2008 a 2007 záruky za závazky spřízněných osob Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. (viz odstavec 18).

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly.

23. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

24. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (viz odstavec 10)
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná

Osoba odpovědná za účetní

účetní jednotky:

za účetnictví

závěrku (jméno, podpis):

(jméno, podpis):

20. února 2009

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Přehled o peněžních tocích
k 31. prosinci 2008

Stav v běžném období Stav v minulém období 2007
Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
bez zdanění (+/-)

275 802

318 742

A.

1.

Úpravy o nepeněžní operace

166 500

85 772

A.

1.

1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek

131 247

107 042

A.

1.

2. Změna stavu opravných položek

-2 787

19 230

A.

1.

3. Změna stavu rezerv

-3 734

13 336

A.

1.

4. Kurzové rozdíly

44 442

862

A.

1.

5. (Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

-28 526

-95 366

A.

1.

6. Úrokové náklady a výnosy

40 188

40 668

A.

1.

7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou
hodnotu do HV, výnos z dividend)

-14 330

-14 879

A

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu, placenými úroky
a mimořádnými položkami

442 302

404 514

A.

2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-207 535

-35 822

A.

2.

1. Změna stavu zásob

-99 365

-177 821

A.

2.

2. Změna stavu obchodních pohledávek

47 205

71 197

A.

2.

3.

-14 159

43 050

A.

2.

4. Změna stavu obchodních závazků

-72 967

-25 791

A.

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů
a přechodných účtů pasiv

-68 249

53 543

A

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
placenými úroky a mimořádnými položkami

234 767

368 692

A.

3.

1. Placené úroky

-40 867

-41 735

A.

4.

1. Placené daně

-52 438

-77 259

A.

5.

1. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A

***

141 462

249 698

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných
účtů aktiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

pokračování ➤

Výroční zpráva 2008
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Statutární formuláře českých finančních
výkazů v tis. Kč

Stav v běžném období Stav v minulém období 2007
Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1.

1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-618 218

-643 413

B.

2.

1. Příjmy z prodeje stálých aktiv

449 243

530 923

B.

3.

1. Poskytnuté půjčky a úvěry

B.

4.

1. Přijaté úroky

679

1 067

B.

5.

1. Přijaté dividendy

16 881

14 879

B

***

-151 415

-111 423

91 655

-83 906

-80 000

-65 000

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

11 655

-149 835

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

1 702

-11 560

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

6 918

18 478

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období

8 620

6 918

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

C.

1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých,
příp. krátkodobých úvěrů

C.

2.

1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3.

C

***

Sestaveno dne:

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní
prostředky

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

nebo fyzické osoby, která je

účetnictví (jméno a podpis):

závěrku (jméno a podpis):

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

účetní jednotkou:

20. února 2009

Ing. Josef Mixa

Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
k 31. prosinci 2008

1. POPIS KONCERNU
Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN. Mateřskou společností celé skupiny
je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti
ZEPPELIN GmbH.
Osoby podílející se na základním kapitálu:
ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Společnost má následující dceřiné společnosti:
• Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovenská republika) – podíl 100 %
• Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 100 %
• Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd., Kyjev (Ukrajina) – podíl 100 %
• Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 %
• Zeppelin Logistics Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 2 %
Společnost dále drží menšinový podíl (49 %) ve společnosti CZ LOKO, a.s., se sídlem v České Třebové. Jedná se o holding
zabývající se opravami, rekonstrukcemi a výrobou lokomotiv.
K sesterským společnostem patří následující společnosti:
• Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München, Německo – prodej stavebních strojů
• Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo – prodej energetických systémů a lodních motorů
• MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Berlin, Německo – půjčování stavebních strojů
• Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů
• Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině,
v Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii
• Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi
v Brazílii, Belgii, Číně, Indii, USA, Itálii, Velké Británii a Singapuru.

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2008 měla společnost uzavřené smlouvy o poskytování služeb s mateřskou společností ZEPPELIN GmbH a se sesterskou
společností Zeppelin Baumaschinen GmbH. Tyto smlouvy pokrývají zejména odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu
a financí, právní poradenství, marketingové záležitosti, pomoc v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které
společnosti ZEPPELIN GmbH a Zeppelin Baumaschinen GmbH poskytují centrálně v rámci celé skupiny. Vnitrokoncernové sazby
(denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny, jsou fixní v rámci celého koncernu a odpovídají běžným cenám na trhu.
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
k 31. prosinci 2008

66 | 67

Obdobné služby společnost poskytovala v roce 2008 svým dceřiným společnostem Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica
(Slovenská republika) a Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). Proto s nimi uzavřela smlouvy o poskytování služeb.
Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny, jsou fixní v rámci celého koncernu a odpovídají běžným
cenám na trhu.
Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a společnosti
nevznikla žádná újma.

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2008 dosáhl tento objem prodeje 217 908 tis. Kč.
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Zeppelin-Kőrös -Spedit Kft.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Österreich GmbH

v tis. Kč
43 755
872
89
10 264
206
3 734
12 835

CZ LOKO, a.s.

146 153

Celkem

217 908

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. 2008 dosahovaly:
Spřízněná osoba

tis. Kč

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

889

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

118

CZ LOKO, a.s.

114 825

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

8 483

Zeppelin Österreich GmbH

1

Celkem

124 316

Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
k 31. prosinci 2008

5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2008
činily nákupy 261 386 tis. Kč.
Spřízněná osoba

tis. Kč

Zeppelin Baumaschinen GmbH

53 291

Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG
ZEPPELIN GmbH
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

106 949
8 493
32 216

Zeppelin Österreich GmbH

7 923

Zeppelin Polska Sp. z o.o

1 178

CZ LOKO, a.s.
MVS Zeppelin GmbH & KG
Celkem

50 662
674
261 386

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2008 dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše:
Spřízněná osoba

v tis. Kč

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

20 983

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

4 015

Zeppelin Baumaschinen GmbH
CZ LOKO, a.s.
Celkem

321
3 464
28 783

Výroční zpráva 2008
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
k 31. prosinci 2008
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7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 386 tis. Kč) za obchodní
závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků
ze strany společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. nejsou tyto potenciální závazky k 31. 12. 2008 vykázány v rozvaze.
V průběhu roku 2008 nebyly ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné právní úkony mimo
rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako vlastníka ovládané osoby.
V průběhu roku 2008 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané
osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu
k osobě ovládající jako vlastníkovi ovládané osoby.
V průběhu roku 2008 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby
přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou
osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi ovládané osoby.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek
a společnosti nevznikla žádná újma.
V Modleticích dne 20. 2. 2009
Statutární orgán společnosti:

Ing. Josef Mixa,
jednatel

