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Abstract 

 CarnaudMetalbox, Vychodoslovenske Zeleziarne Kosice and CassoviaInvest have decided to 
create the Joint Venture.  

 The partners in the Joint Venture will be the CarnaudMetalbox, the Vychodoslovenske 
Zeleziarne Kosice (VSZ) and the CassoviaInvest (CI). Management control of the Join Venture will be 
vested by agreement in CarnaudMetalbox. 

 The long-term objective is to create an environment in which the two-organisation work 
together to increase the availability of tin-plates from VSZ to CarnaudMetalbox in Central Europe. 

 The immediate objective is to create a business that will add value to the tin-plate product of 
VSZ. This will be done in two ways. 

The manufacture and sale within CarnaudMetalbox of standard ends of large diameter and 
thickness. 

The sale to CarnaudMetalbox Hungary and CarnaudMetalbox Slovakia of scrolled tin-plate. 

 CarnaudMetalbox is one of the leading packaging manufacturers in the world with a turnover 
in excess of FRF 24 bn ($ 4.3 bn). The Group's operations are focused on metal and plastic packaging, 
providing companies involved in food processing, beverages, health & beauty and household products 
with their packaging requirements on a world-wide basis. The Group employs more than 31 000 people 
at 198 factories in 38 countries. 

 Total investment (100 %) will be 56 100 KFF from which 27 450 KFF (49 %) will invest 
CarnaudMetalbox, 27 450 KFF (49 %) will invest VSZ and 1 200 KFF (2 %) will invest 
CassoviaInvest. 

 CarnaudMetalbox will invest from 27 450 KFF in the first year 18 450 KFF and 9 000 KFF in 
the second year. 

 VSZ will invest from 27 450 KFF in the first year 23 950 KFF and 3500 KFF in the second 
year. 

 CassoviaInvest will invest 1 200 KFF, total quantity in the first year. 



 In calculation is the depreciation done not by depreciating of all investment, but there is 
depreciated each item separately. There is different in the depreciation between the years and also 
between items. 

 Personnel Cost: In it is included Monthly Salary for workers with tax, Social Insurance and 
Cars for the management. The number of workers and the number of shifts in each department multiply 
all this. 

 Cost of production is divided in to the three parts. Cost of production for Ends, cost of 
production for Metal Sheet Slovakia, and cost of production for Metal Sheet Hungary. 

 Calculation is based on direct costs, indirect cost which are from production capacity, 
numbers of workers, material costs and on data, from the other branches of CarnaudMetalbox 
Alimentaire, which are located in France, Belgium and Hungary and are adapted on technological 
conditions in Slovakia. 

 In operating cost are included all production costs per one unit of production and multiplied 
by the real production capacity which will be in JV KOSICE each year. 

Revenues are calculated like result of the yearly production capacity and price for Sheet for Slovakia, 
Sheet for Hungary and Unit Ends. 

 Calculating of Cash Flow (CF), Discounted Cash Flow (DCF), Sum of Discounted Cash Flow 
(SDCF), Net Present Value (NPV), Pay Back Period (PBP) and Internal Rate of Return (IRR) is done 
by way like is described in Volume (A). 

 First is calculating "Project itself". It means there is not influence of the Taxes or the 
Borrowing. Only Investment, Revenues Operating Costs and Working Capital took part in this 
calculation. Working Capital is considered like sum of Stocks (finished goods ends 1 month), Debtors 
(1 month sales) and Creditors (payment at 30 days). 

Working Capital KFF 

 Second calculation "Effect of the Taxes" is done by influence of the Taxes. JV KOSICE like 
new plant has special Tax, guarantee by Slovak Low, first two years is tax 0 %, therefore losses cannot 
be carried forward, second two years is tax 30 % and finally is tax 40 %. 

 Cash Flow is result of the Investment, Revenues, Operating Costs, Working Capital, 
Depreciation and Taxes. This is project, which will be probably applied in Kosice. 

 Sensitivity study is done in case, project "Effect of Taxes", because all others calculations will try to 
follow same economical results. Sensitivity is done in interval + - 2.5 % because in this plant is profit 
margin in two cases 3 % and in one case 9 %. Second reason for this interval is all important influence 
items on calculation are more - less fixed by management. There is small influence of the other 
environment. 

 Third calculation is done by influence of the Borrowing. Because in new JV KOSICE is not 
considered borrowing, in calculation is chosen version 50 % own Investment and 50 % Borrowing. 
There is not delay time because production will start in the first year of existing plant and, it will brings 
Revenues. Term of borrowing is 10 years for each of two loans, which are divided by same rate like 
investment. This is "Complete Project". Calculation is based on Investment, Revenues, Operating 
Costs, Working Capital, Depreciation, Debt Service of Loans and Taxes. Target of this calculation is to 
find with which interest rate is borrowing interesting, it means that can bring at least the same result 
like without borrowing. 

 Calculation is done with lifetime of project 25 years because of repaying loans term and 
depreciation term, in order to see influence, which will have disappearing of those items in calculating 
of Cash Flow. Lifetime of machinery project is difficult to estimate, it is depending on market and 
supplying possibilities. 

 Fourth calculation is again complete calculation with Taxes and Borrowing, but there is debt 
service only 5 years, it means all borrowing must be repaid after five years of the borrowing time. 
Target is to see which influence will have this time of repaying on interest rate with getting the same 
result. 

 Fifth simulation is similar like fifth, but there we can see influence of amount of borrowing. It 
means term of borrowing is 10 years but amount is only 25 % from total investment. 



 Last calculation is done in a way, what will happened if JV will take borrowing in Slovakia 
and which interest rate can by accepted if inflation of the Slovak currency will be 10 %. 

 In generally even in the best solution are NPV, PBP and IRR quite debatable values. But even 
of that machinery industry is not so risky industry, and term of this projects is usually quite a long time, 
sometimes hundred years. There is guarantee of always positive CF in the year, which brings dividends 
to shareholders. Input is more less sure, because is coming from the biggest plant in Slovakia, which 
main activity is production of the steel. Customers for this production of JV KOSICE are guaranteed by 
the international network of CarnaudMetalbox and maybe like the most important advantage we can 
count, that production of JV KOSICE because of relatively small margin of the profit can by used like 
interesting input to the other CarnaudMetalbox plants, which we can call profit making plants. 

 

 

Úvod 

 Spoločnosť CarnaudMetalbox patrí medzi najväčšie strojárenské spoločnosti na svete, čo sa 
týka obratu i produkcie. Obrat činí 24 miliárd US$. Je to nadnárodná spoločnosť so sídlom v Paríži a 
zaoberá sa spracovaním plechov na výrobu obalových materiálov, jej činnosť sa teda nachádza v 
oblasti ťažkého priemyslu. Spoločnosť zamestnáva 31 000 ľudí v 198 závodoch a 38 krajinách. Medzi 
spoločnosťou CarnaudMetalbox a VSŽ Košice existuje predbežná dohoda o možnom vytvorení 
spoločného podniku, CarnaudMetalbox Slovakia. 

CarnaudMetalbox, VSŽ Košice a CassoviaInvest sa dohodli na možnosti vytvorenia Joint Venture. 
Cieľom bolo vytvoriť spoločný podnik pre lepšie zhodnotenie produkcie VSŽ. Realizácia je možná 
dvoma cestami:  

Výroba a predaj štandardných nastrihaných plechových tabúľ a plechových uzáverov 

Predaj plechových tabúľ a uzáverov pobočkám spoločnosti CarnaudMetalbox 

 

 

INVESTÍCIE 

 Celkové investície, (100 %) budú 56 100 tis. francúzskych frankov (FF), z ktorých 27 450 tis. 
FF (49 %) mal investovať CarnaudMetalbox, 27 450 tis. FF (49 %) VSŽ a 1 200 tis. FF (2 %) mala 
investovať CassoviaInvest. Mena francúzsky frank bola zvolená na základe požiadavky spoločnosti a 
taktiež na základe zdroja financovania projektu a realizácie predaja výrobkov spoločnosti. 
CarnaudMetalbox mal investovať  v prvom roku  18 450 tis. FF a 9 000 tis. FF v druhom roku. VSŽ 
Košice mali investovať 23 950 tis.FF v prvom a 3 500 tis. FF v druhom roku. CassoviaInvest mal 
investovať celkovo 1 200 tis. FF v prvom roku. [2] 

 

 

ODPISY 

 V kalkulácii nie je odpisovanie uskutočnené formou odpisov investícií ako celku, ale každá 
položka je odpisovaná samostatne. Čiže existuje rozdiel v rokoch odpisovania a v položkách 
odpisovania.  

 CarnaudMetalbox investície: Littel, zariadenie na odvíjanie plechových zvitkov a ich strihanie 
bude odpisovaný 2,5 % prvým rokom a potom 10 % každý rok. Ends linky alebo linky na výrobu 
uzáverov 2,5 % prvým rokom a potom 10 %, s rozdielom, že posledná 3 linka, ktorá bude inštalovaná 
až v roku 2 bude odpisovaná hneď 10 %. Počítače a nábytok, prvý rok 10 % a potom 20 % ročne. "Iné" 
investície CarnaudMetalbox, prvý rok 5 %, potom 10 %. Zdvihák 2,5 % prvý rok, potom 10 %. 

 Investície VSŽ Košice: budovy prvý rok 1,67 %, potom 3,33 % ročne. Sušiace linky prvý rok 
5 %, potom 10 % ročne. Pocínovaný plech nebude odpisovaný, hoci je v kontrakte ponímaný ako 
investícia, pretože bude použitý ako materiál. 

 Investície CassoviaInvest: úrady a apartmány budú prvým rokom odpísané o 1,67%, potom o 
3,33 % ročne. [2] 



 

 

KAPACITA PRODUKCIE 

 Produkcia je rozdelená do troch oblastí. Prvou je výroba oceľových pocínovaných tabúľ. Tieto 
mali byť podľa projektu produkované na strihacej linke z oceľových pocínovaných zvitkov, ako 
výstupný produkt VSŽ. Druhou oblasťou produkcie sú tabule lakované anikoróznym náterom, ktorý je 
nanášaný na povrch tabúľ a následne sušený v sušiacich linkách. Treťou oblasťou produkcie je výroba 
plechových uzáverov.  

 

 

VÝROBNÉ NÁKLADY 

 Výrobné náklady na produkciu sú delené do troch samostatných kategórií. Prvou sú uzávery, 
druhou nastrihané a lakované tabule pre Maďarsko, a treťou nastrihané a lakované tabule pre 
Slovensko. Kalkulácia je založená na priamych a nepriamych nákladoch, ktoré sú stanovené na základe 
kapacity produkcie a na základe údajov vysledovaných v obdobných prevádzkach spoločnosti 
CarnaudMetalbox v iných výrobniach situovaných vo Francúzsku, Maďarsku a Belgicku a sú 
prispôsobené na podmienky Slovenska. 

 Takže výsledné výrobné náklady výrobkov v sebe obsahujú všetky položky na ich produkciu a 
to na jeden kus v danom rozsahu produkcie, ktorý  je následne vynásobený touto produkciou.  

 V mzdových nákladoch sú začlenené: mesačná mzda pre pracovníkov včítane dane a 
sociálneho poistenia a taktiež dopravného prostriedku pre riadiacu zložku. Tieto sú následne násobené 
počtom pracovníkov a počtom smien v každom oddelení. [2] 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY 

 Mzdové náklady sú rozdelené do troch častí. V prvej sú náklady pracovníkov zapojených 
priamo do výroby. Ročné náklady sú kalkulované na základe mesačného platu, počtu smien  a počtu 
pracovných dní. Pracovníci sú rozdelení do troch oddelení a to oddelenie Littel, kde dochádza k 
strihaniu plechu zo zvitkov na tabule, oddelenie lakovňa, kde sa nanáša lak na určitý počet tabúľ a 
oddelenie lis, kde dochádza k vystrihovaniu uzáverov z dopredu určených tabúľ. V druhej časti sú 
nepriame mzdové náklady opäť pre všetky tri oddelenia a spôsob kalkulácie je totožný s prvým, a 
následne v tretej časti sú uvedené nepriame mzdové náklady, ktoré sú nákladmi na riadenie. [2] 

 

 
       Table 1  Calculation of operating costs 

      

 

 

 V tabuľke č.1 je uvedený výpočet výrobných nákladov, a to podľa toho, ako prislúchajú na 
jednotlivé pracoviská a taktiež podľa sortimentu. V závere je uvedený celkový objem finančných 
prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrobenie celej ročnej produkcie celého sortimentu. Ďalej je 
uvedený sumár, a to jednak množstvo spotrebovaného základného materiálu na výrobu, tak i výrobné 
náklady prislúchajúce na danú produkciu [2]. 

 

 

PRÍJMY 



 Príjmy sú kalkulované ako výsledok ročnej produkcie výrobkov podľa sortimentu a 
jednotkovej predajnej ceny pre tabuľu určenú na slovenský trh, maďarský trh a uzáver. V tabuľke č.2 je 
výpočet príjmov z ročnej produkcie [2]. 

 

 
 Table 2  Calculation of revenues 

  

 

 

 Poznámka: Výpočty sú kalkulované na základe vnútorného predpisu spoločnosti 
CarnaudMetalbox a jednotlivé položky sú uvedené podľa účtovného systému tejto spoločnosti. 

 

 

FINANČNÁ ANALÝZA 

 Kalkulácia cash-flow (CF), aktualizovaného cash-flow (DCF), kumulatívneho 
aktualizovaného cash-flow (SDCF), hodnoty čistého zisku (NPV), doby návratnosti (PBP) a miery 
vnútornej návratnosti (IRR) je uskutočnené spôsobom aký sa používa bankovou inštitúciou EBOR.  

 Najprv je uskutočnená kalkulácia "Štúdium základného projektu", to znamená bez vplyvu daní 
a úverov. Iba investície, výrobné náklady, príjmy a pracovný kapitál pôsobí na výsledok projektu. 
Pracovný kapitál je uvažovaný ako suma zásob hotových výrobkov (vyrobené uzávery v čase 
produkcie jeden mesiac), pohľadávky (predaj jedného mesiaca) a záväzkov (platby do 30 dní). 
Množstvo pracovného kapitálu je uvedené v tabuľke č.3. 

 

 
      Table 3  Evolution of working Capital in time 

     

 Druhá kalkulácia "Efekt daní - odpisov" je uskutočnená s vplyvom daní na projekt. JV Košice, 
ako nový projekt má špeciálne podmienky pri určovaní dane, garantované legislatívne a to 0 % pre 
prvé dva roky existencie, takže straty pri hospodárení nemôžu byť prenesené do ďalšieho zdaňovacieho 
obdobia. Ďalšie dva roky bude daň z príjmu 30 % a nakoniec 40 % ročne (tabuľka č.4). cash-flow je 
výsledkom investícií, príjmov, výrobných nákladov, pracovného kapitálu, odpisov a daní. To je 
pravdepodobne projekt, ktorý mal byť aplikovaný v Košiciach. 

 Štúdia senzitivity je uskutočnená až v prípade pôsobenia daní, pretože táto by v prípade bez 
pôsobenia daní sledovala rovnaký vývoj senzitivity. Zvolený interval pre senzitivitu je ± 2,5 %, pretože 
v tomto podniku je marža u výrobkov "Tabuľa pre Slovensko a Maďarsko" 3 % a pre výrobok "uzáver" 
9 %. Druhým dôvodom pre zvolený interval je, že všetky dôležité vplyvy na kalkuláciu sú viac menej 
fixované vedením. Tu je veľmi malý vplyv iných faktorov. Dodávka základného materiálu a taktiež 
odber je realizovaný podielnikmi v JV Košice. 

 Tretia kalkulácia "Úver a jeho efekt na projekt" je daná s vplyvom úveru. Pretože nový projekt 
JV Košice neuvažuje s úverom, pre snahu dosiahnuť lepší výsledok je skúmaná verzia 50 % investícií z 
vlastných zdrojov a 50 % investícií zo zdrojov vonkajších. V kalkulácii sa neuvažuje s časom 
"opozdenia", pretože produkcia začne hneď v prvom roku existencie podniku, čo vytvorí príjem . 
Dĺžka trvania úveru je 10 rokov. Kalkulácia je založená na investíciách, príjmoch, výrobných 
nákladoch, pracovnom kapitále, odpisoch a splátkovom kalendáre pôžičky. Cieľom tejto kalkulácie je 
nájsť takú hodnotu úrokovej miery úveru, aby priniesla rovnaké alebo lepšie výsledky, ako projekt bez 
úveru. Kalkulácia berie do úvahy trvanie projektu v dĺžke 25 rokov z dôvodu splatenia úveru a 
odpisov, aby sme videli vplyv zmiznutia týchto položiek z kalkulácie cash-flow. Je ťažké predpovedať 
dĺžku trvania projektu v strojárenstve, tá je závislá na možnostiach zásobovania materiálom a chovaní 
sa trhu. 



 Štvrtá kalkulácia "Štúdium kompletného projektu" je opäť kalkuláciou uvažujúcou s daňami. 
V tejto kalkulácii sa však uvažuje so splatením úveru v období 5 rokov, to znamená celý úver i s 
úrokom musí byť splatený do 5 rokov od jeho získania. Cieľom je sledovať aký vplyv bude mať tento 
čas 5 rokov na výsledok, oproti predchádzajúcej kalkulácii. 

 Piata kalkulácia je obdobnou ako štvrtá s tým rozdielom, že objem úveru je iný ako vo štvrtom 
prípade, to znamená že je znížený na 25 % podiel z celkových investícií. 

 Všetky doposiaľ kalkulované úvery sú uvažované ako úvery z francúzskych finančných 
inštitúcií, ako je to záujmom spoločnosti CarnaudMetalbox. 

 Posledná šiesta kalkulácia je uskutočnená spôsobom, čo by sa stalo, ak by JV Košice získali 
úver od slovenskej finančnej inštitúcie a aký kurz by bol akceptovateľný ak by inflácia slovenskej 
koruny dosiahla 10 %. 

 

 
      Table 4  Corporation tax in % 

     

Daňové prázdniny (príčina prečo nemôže byť finančná strata prenesená do budúcnosti) 

 

 

KOMENTÁR FINANČNEJ ANALÝZY  

 Ako miera aktualizácie bolo zvolené 8 % a všetky kalkulácie sú uvažované vo francúzskej 
mene, francúzskych frankoch. Voľba zjednodušuje všetky obchodné transakcie medzi Slovenskom, 
Maďarskom a Francúzskom, pretože sa rovná o tú istú spoločnosť. Ďalej je v štúdii uvažované, že 
inflácia francúzskeho franku je 2 %, úroková miera bežných účtov je 5 %, takže rozdiel je 3 %. Je tu 
tiež stále vplyv aktualizácie, kde uvažujeme s mierou 3 %. 2 % sú straty spojené so zmenou meny 
frank a koruna. 

 

 
    Table 5  Simulation results 

    

 

 

 V tabuľke č. 5 sú uvedené sumárne výsledky jednotlivých simulácií. 

 Prvá simulácia ukazuje evolúciu kumulatívneho aktualizovaného cash-flow. Tu môžeme 
vidieť, pozitívnu evolúciu tejto hodnoty, projekt je svojim charakterom ziskový, teda je zabezpečená 
návratnosť investícií a  vytvorenie zisku. Na základe tejto simulácie nemôžeme urobiť akýkoľvek záver 
týkajúci sa projektu ako celku, pretože sa jedná o čisto teoretickú simuláciu. Dáva nám akúsi prvú 
predstavu o vývoji cash-flow.  

 Druhá simulácia, základná, s vplyvom daní nám slúži ako základ pre rozhodnutie započať 
projekt. Sme schopní získať späť naše investície, a počas celej životnosti projektu tento prináša 
pozitívne cash-flow. Tento fakt je dôležitým, hlavne pre akcionárov, pretože ukazuje na schopnosť 
platiť všetky svoje záväzky vyplývajúce z prevádzky projektu. Teraz je však zaujímavejší fakt, či sme 
schopní nájsť lepšie podmienky pre projekt. 

 Štúdia senzitivity, uskutočnená za druhou simuláciou je v podstate jasnou a hovorí, že vplyv 
investícií a miery produkcie na mieru vnútornej návratnosti nie je veľmi vysoký. Taktiež pri výrobe 
nemá veľký význam, pretože ak uvážime, že zvýšením množstva investičných prostriedkov dôjde iba k 
rozšíreniu technologického zariadenia, tu nastáva problém s umiestnením technológie. [1]  

 Na jednotku produkcie a na cenu výrobkov majú hlavný vplyv výrobné náklady. S veľmi 
malým pohybom týchto premenných môžeme ľahko získať alebo stratiť peniaze. Tento faktor však 
musí byť posúdený detailnejšie, pretože produkcia nie je finálnou a je použitá ako vstup pre ďalšie 



spracovanie v iných pobočkách spoločnosti CarnaudMetalbox a lokálna stratégia nie je stratégiou 
globálnou. 

 V tretej simulácii uvažujeme nad veľkosťou úrokovej miery, ktorá dokáže dosiahnuť rovnaké 
ekonomické výsledky projektu ako pri projekte, ktorý neuvažuje s úverom. V prípade, že z celkových 
investícií predstavuje úver  50 % a jeho trvanie je  10 rokov, je to možné dosiahnuť s úrokovou mierou 
8 %. To znamená, že akýkoľvek výhodnejší úver, čo sa týka úrokovej miery dokáže za spomenutých 
podmienok úveru priniesť lepší výsledok. 

 Štvrtá simulácia mení podmienky úveru, množstvo financií z vonkajších zdrojov je rovnaké, 
avšak trvanie splatenia úveru bolo skrátené na polovicu. Teda 5 rokov. Tento krok sa ukázal ako 
negatívny, pretože ak chceme, aby náš projekt priniesol opäť rovnaké množstvo financií na konci 
svojho trvania, potrebujeme nájsť úver s úrokovou mierou 4,5%. 

 Piata simulácia mení množstvo finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov a to z 50 % na 
25 %. Doba splatenia úveru je 10 rokov. Pri týchto podmienkach sme schopní získať rovnaký výsledok, 
ako s podielom úveru na investíciách 50 %. 

 Posledná, šiesta simulácia sa pokúša simulovať, akú úrokovú mieru musíme uvažovať, ak sa 
pokúsime získať úver zo slovenských zdrojov a dosiahnuť pri tom opäť rovnaký výsledok. Existuje 
rozdiel medzi infláciou slovenskej a francúzskej meny, to znamená, že pre svoje ciele môžeme použiť 
úver hoci i s vyšším úrokovým zaťažením ako vo Francúzsku. Inflácia vo Francúzsku je 2 % a pre 
tento rok uvažujeme s nepriaznivým vývojom na Slovensku, to znamená, že volíme mieru inflácie 10 
%. To je dôvodom, pre ktorý je nevyhnutné aktualizovať výsledok čerpania úveru z francúzskych 
zdrojov oproti slovenským o 8 %. V simulácii tak dostávame matematicky rovnaké podmienky ako sú 
francúzske. Z uvedených výsledkov vyplýva, že ak chceme dosiahnuť rovnaké výsledky ako v 
doterajších piatich simuláciách, môžeme uvažovať s úverom zo slovenských zdrojov s úrokovou 
mierou 22 %. Hoci tento prípad vyzerá veľmi zaujímavo, je viac menej teoretickým, pretože všetky 
vnútorné finančné toky týkajúce sa projektu sú považované za stabilné. Toto tvrdenie je uskutočnené 
na základe meny, ktorá je uvažovaná pre vnútorné toky. Použitím úverových zdrojov zo Slovenska 
dôjde k zníženiu stability a tým k zvýšeniu miery nestabilnosti, čo zmení očakávaný výsledok  
negatívne. 

 

 

Záver 

 Z hľadiska ukazovateľov, akými sú hodnota čistého zisku (NPV), doba návratnosti (PBP) a 
miera vnútornej návratnosti (IRR) je projekt schopný realizácie. Samotné konkrétne výsledky však nie 
sú atraktívne pre realizovanie investičného zámeru. Tie skôr naznačujú nevyhnutnosť určitého 
prepojenia s následovným článkom spracovania produkcie, tým je myslené, že spoločnosť 
CarnaudMetalbox uvažuje so zmluvným viazaním tohto projektu na ďalšie spracovateľské závody nimi 
vlastniace. Tým dôjde k zhodnoteniu výroby a to finalizáciou v už spomenutých článkoch. Samotný 
projekt výroby je definovaný tak, aby bola zabezpečená garancia vždy pozitívneho cash-flow, čo 
zabezpečí dividendy podielnikom. Vstupy pre projekt sú viac-menej isté, pretože sú potvrdené 
prieskumom na základe doterajšej produkcie realizovanej VSŽ Košice. Predaj produkcie JV Košice je 
garantovaný medzinárodnou sieťou CarnaudMetalbox a možno ako najväčšiu výhodu môžeme počítať 
práve malú maržu produkcie a teda zaujímavú cenu. To je dôvodom vysokej atraktívnosti pre vstup do 
iných spracovateľských a "ziskutvorných" spoločností. 
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