
 

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.  
 

Účtovná závierka 
za rok končiaci sa  31. decembra  2010 

 
zostavená v súlade 

 s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva 
v znení prijatom Európskou úniou 

 
 



SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. 
Obsah 

 

 

 

 

 

 

Správa nezávislého audítora  

Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 1 

Výkaz o finančnej situácii  k 31. decembru 2010 2 

Výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 3 

Výkaz peňaţných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 4 

Poznámky účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 5-32 







SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. 
Výkaz komplexného výsledku  

za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 

 

Strana 1 z 32 

  

v tisícoch EUR Poznámka 2010 2009 

Výnosy 6 3 247 193  3 168 162  

Náklady na predaj 7 (2 857 385) (2 646 210) 

Hrubý zisk  389 808  521 952  

    

Administratívne a odbytové náklady 8 (248 742) (255 790) 

Zisk z prevádzkovej činnosti   141 066  266 162  

    

Finančné náklady 9 (84 859) (20 739) 

Finančné výnosy 9 89 997  26 394  

Zisk pred zdanením  146 204  271 817  

    

Daň z príjmov 10 (28 156) (34 899) 

Zisk za obdobie  118 048  236 918  

Ostatné súčasti komplexného výsledku 
 

  

Ostatné súčasti komplexného výsledku po zdanení  - - 

    

Komplexný výsledok za obdobie   118 048 236 918 
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v tisícoch EUR 

Poznámka 31 December  2010 

 

31 December 2009 

 

    

Majetok    

 Pozemky, budovy a zariadenie 11 99 886  90 807  

Ostatné pohľadávky  2 916  3 843  

 Odloţená daňová pohľadávka 12 2 295  2 845  

Spolu dlhodobý majetok  105 097  97 495  
    

 Zásoby 13 220 227  192 149  

 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 14 226 686  276 745  

 Peniaze prostriedky a peňaţné ekvivalenty 15 391 996  401 098  

Spolu obežný majetok  838 909  869 992  

Spolu majetok  944 006  967 487  

    

Vlastné imanie    

 Základné imanie 16 43 098  43 098  

 Zákonný rezervný fond 16 4 310  3 738  

 Nerozdelený zisk  582 308  464 832  

Spolu vlastné imanie   629 716  511 668  
    

Záväzky    

Úročené úvery a pôţičky 17 -  58 391  

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 19 313 784  370 001  

Daň z príjmu  506  27 427  

Spolu krátkodobé záväzky  314 290  455 819  

Spolu záväzky  314 290  455 819  

Spolu vlastné imanie a záväzky  944 006  967 487  
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v tisícoch EUR 

 Základné 

imanie 

 (pozn. 16) 

Zákonný  

rezervný fond 

(pozn. 16) 

Nerozdelený 

zisk 

Spolu 

      

Zostatok k 1. januáru 2009   32 134 2 285 240 331 274 750 

Navýšenie základného imania  10 964 - (10 964) - 

Príspevok do zákonného rezervného fondu  - 1 453 (1 453) - 

Komplexný výsledok za rok 2009  -  - 236 918 236 918 

Zostatok k 31. decembru 2009  43 098 3 738 464 832 511 668 

      

      

Zostatok k 1. januáru 2010         43 098               3 738        464 832 511 668 

Navýšenie základného imania  - - - - 

Príspevok do zákonného rezervného fondu  - 572 (572) - 

Komplexný výsledok za rok 2010  -                       - 118 048 118 048 

Zostatok k 31. decembru 2010  43 098 4 310 582 308 629 716 
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V tisícoch EUR Poznámka 2010 

 

2009 

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    

Zisk za účtovné obdobie  118 048  236 918  

Úpravy o:    

  Odpisy dlhodobého majetku  44 688  43 952  

  (Rozpustenie) tvorba opravnej poloţky k pohľadávkam  (1 791)  1 791  

  Odpis zásob  7 806 4 408 

  Tvorba (rozpustenie) opravnej poloţky k zásobám  2 093  (1 018)  

  Čisté nerealizované kurzové rozdiely  279  762  

  Čisté finančné náklady  (921)  76  

  Precenenie menových forwardov  (284) (1 416) 

  Náklad dane z príjmov  28 156  34 899  

  Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku  134  169  

Prevádzkový zisk pred zmenou pracovného kapitálu a rezerv  198 208  320 541  

Úbytok (prírastok) zásob  (37 977)  88 712  

Úbytok (prírastok) pohľadávok  53 478  23 736  

Prírastok (úbytok) záväzkov  (60 094)  43 781  

Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti  153 615  476 770  

Platené úroky  (45) (586) 

Zaplatená daň z príjmov  (54 527)  1 639  

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti  99 043  477 823  

    

Peňažné toky z investičnej činnosti    

Prijaté úroky  966  510  

Príjmy z predaja dlhodobého majetku  1 791  2 336  

Obstaranie pozemkov, budov a zariadenia  (52 511) (34 939) 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  (49 754) (32 093) 

    

Peňažné toky z finančnej činnosti    

Splátky úverov   - (112 000) 
Čerpanie úverov  -  -  

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  - (112 000) 

    

Prírastok peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov  49 289  333 730  

Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty k 1. januáru  342 707  8 977  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru  391 996  342 707  

 

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty: 

 

Peňaţné prostriedky v bankách 15 401 098  14 574  

Bankové kontokorentné úvery 17 (58 391)  (5 597)  

Zostatok k 1. januáru  342 707  8 977  

    

Peňaţné prostriedky v bankách 15 391 996  401 098  

Bankové kontokorentné úvery 17 - (58 391) 

Zostatok k 31. decembru  391 996  342 707  
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1. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 

    
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola zaloţená 30. mája 2002 a do obchodného 
registra bola zapísaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným 10. júna 2002 (Obchodný register Okresného 
súdu Trnava, oddiel s.r.o., vloţka č. 13528/T) pod identifikačným číslom 36 249 564. Adresa Spoločnosti je 
nasledovná: 

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. 

Hviezdoslavova 807 

924 27 Galanta 

 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti je výroba: 

 Televízorov, monitorov; 

 audio a video prehrávačov ( DVD a domáce kiná); a  

 Set – top boxov. 

 

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2010 bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2010 do 

31. decembra 2010 a bola zostavená a schválená konateľmi Spoločnosti 24. januára 2011. 

 

 

Orgány účtovnej jednotky:  

Konatelia Hack Bum Bae (od 30. marca 2009)  

                            Jae Hyung Lee (od 30. marca 2009) 

                             

Informácia o materskej spoločnosti skupiny 

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Samsung Electronics Co. Ltd, Maetan-

dong 416, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je moţné dostať 

v sídle tejto spoločnosti. 
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2. Východiská pre zostavenie 

 

(a) Vyhlásenie o súlade 

  

Účtovná závierka bola zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení 

prijatom Európskou úniou. 

 

(b) Východiská pre ocenenie 

 

Účtovná závierka bola pripravená na báze historických cien okrem finančných derivátov, ktoré sú ocenené 

reálnou hodnotou. 

    

(c) Funkčná mena 

Účtovná závierka je zostavená v eurách (“EUR”), ktoré sú funkčnou menou spoločnosti a sú zaokrúhlené na 

tisíce. 

  

(d) Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyţaduje prijímanie rozhodnutí manaţmentom, odhady 

a predpoklady, ktoré ovplyvňujú pouţitie účtovných zásad a vykazovaných hodnôt majetku a záväzkov, 

výnosov a nákladov. Odhady a predpoklady sú zaloţené na historických skúsenostiach a iných rozličných 

faktoroch, ktoré sú povaţované za primerané vzhľadom na okolnosti, na základe ktorých sa formuje východisko 

pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky 

sa môţu odlišovať od odhadovaných.  

   

Odhady a predpoklady sú pravidelne prehodnocované. Zmeny v odhadoch sú vykázané v beţnom období, 

v ktorom bol odhad revidovaný, ak zmena ovplyvní len beţné obdobie alebo sú vykázané v beţnom aj 

nasledujúcich obdobiach, ak zmena má vplyv na beţné aj nasledujúce obdobie. 

 

Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a kritických úsudkov pri pouţívaní účtovných postupov, ktoré 

majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke, sú opísané v nasledujúcich poznámkach: 

 

 Poznámka 11 – Zníţenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku 

 Poznámka 13 – Čistá realizovateľná hodnota zásob  

 Poznámka 14 – Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku 

Činitele, ktoré sú povaţované za dôleţité pri hodnotení zníţenia hodnoty, zahrňujú nasledovné:  

 Technologický pokrok, 

 Významný nízky výkon v porovnaní s očakávanými historickými alebo budúcimi prevádzkovými 

výsledkami, 

 Významné zmeny v spôsobe pouţitia získaného majetku alebo stratégie pre celkovú činnosť 

Spoločnosti, 

 Zastaranosť výrobkov. 

 

Keď Spoločnosť zistí, ţe zostatková účtovná hodnota dlhodobého majetku nemusí byť návratná na základe 

výskytu jedného alebo viacerých hore uvedených indikátorov, zníţenie hodnoty je zistené na základe odhadov 

budúcich čistých odúročených peňaţných príjmov očakávaných z tohto majetku vrátane prípadného vyradenia. 

Odhadované zníţenie hodnoty by mohlo byť nedostatočné, ak analýza nadhodnotila budúce peňaţné príjmy 

alebo sa okolnosti v budúcnosti zmenia. 

 
Opravná položka na pomaly obratové a zastarané zásoby 
Spoločnosť hodnotí predajnosť zásob od prípadu k prípadu a vykonáva úpravy opravnej poloţky na zásoby na 
základe odhadov očakávaných strát. Spoločnosť odpisuje zásoby, ktoré nemôţu byť viac spracované. Tieţ 



SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. 
Poznámky účtovnej závierky 

za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 

 

Strana 7 z 32 

berie do úvahy posledný vývoj v trţbách za rozličné druhy zásob a situácie, kedy realizovateľná hodnota zásob 
je pravdepodobne niţšia neţ jej účtovná zostatková hodnota. 
 

Opravná položka k pohľadávkam  
Pohľadávky sú zníţené o sumu  odhadu vzniknutých škôd týkajúcich sa pohľadávok. Spoločnosť prehodnocuje 
návratnosť pohľadávok na základe ich vekovej štruktúry a tieţ na individuálnom princípe podľa konkrétneho 
prípadu.  
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3. Významné účtovné zásady 

 

Účtovné zásady uvedené v nasledujúcich bodoch boli konzistentne aplikované vo všetkých obdobiach 

vykázaných v tejto účtovnej závierke. 

 

a) Cudzia mena  

 

Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na eurá výmenným kurzom, platným v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Monetárny majetok a záväzky v cudzej mene na konci účtovného obdobia sú 

prepočítané na eurá výmenným kurzom platným v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

Nemonetárny majetok a záväzky, ktoré sú ocenené historickou cenou v cudzej mene sú prepočítané podľa 

výmenného kurzu platného v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Nemonetárny majetok 

a záväzky vyjadrené v cudzej mene, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotu, sa prepočítajú na euro podľa kurzu 

vyhlásenom ku dňu určenia reálnej hodnoty. Vzniknuté kurzové rozdiely sa zúčtujú priamo do zisku alebo straty 

za obdobie. 

    

b) Finančné nástroje 

 

i. Nederivátový finančný majetok 

 

Spoločnosť prvotne vykazuje pôţičky, pohľadávky a vklady v deň, ku ktorému vzniknú. Všetok ostatný finančný 

majetok (vrátane majetku účtovaného v reálnej hodnote cez zisk alebo stratu za obdobie) je prvotne vykázaný 

v deň transakcie, v ktorej sa spoločnosť stane zmluvnou stranou. 

 

Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď sa skončia práva na peňaţné toky z tohto majetku, alebo keď 

Spoločnosť previedla práva na peňaţné toky z tohto majetku v transakcii, v ktorej Spoločnosť previedla v 

zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom tohto majetku. Akákoľvek súčasť takéhoto 

finančného majetku, ktorú si Spoločnosť ponechala, je vykázaná ako samostatná poloţka majetku alebo 

záväzkov. 

 

Finančný majetok a záväzky sú uvedené vo výkaze o finančnej situácii netto, ak má spoločnosť právo započítať 

hodnoty tohto majetku a záväzkov a súčasne má v úmysle zrealizovať majetok a uhradiť záväzky v jednom 

momente alebo uhradiť ich netto. 

 

Spoločnosť má nasledujúci finančný majetok: pôţičky a pohľadávky, peňaţné prostriedky a peňaţné 

ekvivalenty. 

 

Pôžičky a pohľadávky 

 

Pôţičky a pohľadávky predstavujú finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými termínmi splátok, ktorý nie 

je kótovaný na aktívnom trhu. Tento majetok je prvotne vykázaný v reálnej hodnote vrátane všetkých 

prislúchajúcich vedľajších nákladov. Následne je ocenený vo výške amortizovaných nákladov, pouţitím 

efektívnej úrokovej miery, upravený o straty zo znehodnotenia. 

 

Pôţičky a pohľadávky zahŕňajú pohľadávky z obchodného styku a ine pohľadávky. 

 

Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty zahŕňajú peňaţnú hotovosť a peniaze na beţných účtoch so 

splatnosťou tri mesiace alebo menšou. Kontokorentné úvery ktoré sú splatné na poţiadanie tvoria súčasť cash 

manaţmentu spoločnosti a sú zahrnuté v peňaţných prostriedkoch a peňaţných ekvivalentoch pre účely výkazu 

peňaţných tokov. 
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ii. Nederivátové finančné záväzky 

 

Spoločnosť prvotne vykazuje dlhové cenné papiere a podriadené záväzky v deň ich vzniku. Ostatné finančné 

záväzky (vrátane záväzkov účtovaných v reálnej hodnote cez zisk alebo stratu za obdobie) sú prvotne vykázané 

v deň transakcie, kedy sa spoločnosť stane zmluvnou stranou. 

 

Finančný záväzok je odstránený z výkazu o finančnej situácii Spoločnosti len v tom prípade, keď zanikne, t.j. 

keď záväzok uvedený v zmluve sa zaplatí, zruší, alebo skončí jeho platnosť. 

 

Finančný majetok a záväzky sú uvedené vo výkaze o finančnej situácii netto, ak má spoločnosť právo započítať 

hodnoty tohto majetku a záväzkov a súčasne má v úmysle zrealizovať majetok a uhradiť záväzky v jednom 

momente alebo uhradiť ich netto. 

 

Spoločnosť má nasledovné nederivátové finančné záväzky: úvery a pôţičky, kontokorentné úvery a záväzky 

z obchodného styku a iné záväzky. 

 

Tieto finančné záväzky sú prvotne vykázané v reálnej hodnote vrátane všetkých prislúchajúcich vedľajších 

nákladov. Následne sú ocenené vo výške amortizovaných nákladov, pouţitím metódy efektívnej úrokovej miery. 

 

iii. Derivátové finančné nástroje  

 

Spoločnosť pouţíva derivátové finančné nástroje na zabezpečenie proti menovým rizikám vznikajúcim pri 

prevádzkových, finančných a investičných aktivitách. V súlade s finančnou politikou Spoločnosť nedrţí ani 

nevydáva finančné deriváty za účelom obchodovania. Keďţe ţiadne deriváty však nespĺňajú kritériá účtovania 

finančného zabezpečenia podľa IFRS, účtujú sa ako nástroje obchodovania. 

    

Deriváty sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne po prvotnom účtovaní sa deriváty oceňujú reálnou 

hodnotou. Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu  sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie, ako 

súčasť čistých finančných nákladov. Všetky vzniknuté náklady spojené s transakciami sa vykazujú v zisku alebo 

strate za obdobie.  

 

Reálna hodnota forwardov vychádza z ich kótovanej trhovej ceny, ak je známa. Ak kótovaná trhová cena nie je 

známa, reálna hodnota sa odhadne diskontovaním rozdielu medzi zmluvnou cenou forwardu a beţnou cenou 

forwardu pre zostatkovú dobu splatnosti nástroja pomocou úrokovej sadzby, ktorá je určená ako bezriziková (na 

základe štátnych dlhopisov). 

 

c) Dlhodobý hmotný majetok  

 

i. Vlastný majetok 

 

Dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou zníţenou o oprávky (pozri dole) či straty zo zníţenia 

hodnoty (pozri účtovnú zásadu bod e). Náklady na majetok vytvorený vlastnou činnosťou zahŕňajú materiálové 

náklady, priame mzdové náklady a príslušnú časť výrobnej réţie, a v prípade, ţe je to relevantné, náklady na 

demontáţ a vyradenie majetku a uvedenie miesta, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu. 

 

Náklady z pôţičiek, ktoré sa priamo vzťahujú k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe oprávneného majetku sú 

kapitalizované ako súčasť obstarávacej ceny majetku. 

 

V prípade, ţe poloţky dlhodobého hmotného majetku majú rozdielnu dobu pouţiteľnosti, účtujú sa ako osobitné 

poloţky dlhodobého hmotného majetku 
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Zisky a straty z predaja dlhodobého majetku sa určujú ako rozdiel medzi príjmom z predaja tohto majetku 

a jeho zostatkovou hodnotou a vykazujú sa ako súčasť administratívnych a odbytových nákladov v zisku alebo 

strate za obdobie. 

 

ii. Prenajatý majetok 

 

Lízing za podmienok, pri ktorých Spoločnosť prevezme všetky podstatné riziká a úţitky charakteristické pre 

vlastníctvo daného majetku, sa klasifikuje ako finančný lízing. Pri prvotnom účtovaní sa prenajatý majetok 

oceňuje sumou, ktorá sa rovná jeho reálnej hodnote alebo súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok, 

podľa toho, ktorá je niţšia. Po prvotnom účtovaní sa majetok zaúčtuje v súlade s účtovným postupom platným 

pre tento druh majetku.  

 

Iný druh lízingu sa klasifikuje ako operatívny prenájom a takýto prenajatý majetok sa nezahrnie do výkazu o 

finančnej situácii Spoločnosti.  

 

iii. Náklady po zaradení do používania 

 

Obstarávacia cena v súvislosti s výmenou súčasti dlhodobého hmotného majetku sa vykazuje v účtovnej 

hodnote danej poloţky, ak je pravdepodobné, ţe Spoločnosti budú z nej plynúť budúce ekonomické úţitky a 

tieto náklady sa dajú spoľahlivo oceniť. Zostatková hodnota nahradenej časti majetku je vyradená. Všetky 

ostatné náklady sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie pri ich vzniku. 

 

iv. Odpisy 

  

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie rovnomerne počas odhadovanej 

doby pouţiteľnosti kaţdej časti dlhodobého hmotného majetku.  Pozemky a obstarávaný majetok sa neodpisujú.  

 

Predpokladaná doba pouţiteľnosti je takáto: 

 

 Budovy, haly a stavby 20 rokov 

 Stroje, zariadenia a dopravné prostriedky 5 rokov 

 Informačné technológie 5 rokov   

 

Metódy odpisovania, doby pouţiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa účtovná 

závierka zostavuje. 

  

d) Zásoby  

 

Zásoby sa vykazujú v obstarávacej cene alebo čistej realizovateľnej hodnote, podľa toho, ktorá je niţšia. Čistá 

realizovateľná hodnota predstavuje predajnú cenu pri beţnom obchodovaní zníţenú o predpokladané náklady 

na dokončenie a náklady na predaj.  

 

Nakupované zásoby sa oceňujú váţeným aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Obstarávacia cena 

zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním, a ostatné  náklady spojené s uvedením zásob do ich 

súčasného stavu a na ich súčasné umiestnenie. Materiál na ceste sa oceňuje aktuálnou cenou zásob. Zásoby 

vytvorené vlastnou činnosťou – polovýrobky, hotové výrobky a nedokončená výroba – sa oceňujú vlastnými 

nákladmi, ktoré obsahujú priame náklady a pripadajúci podiel výrobnej réţie s ohľadom na beţnú prevádzkovú 

kapacitu.  
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e) Zníženie hodnoty 

  

Finančný majetok 

Finančný majetok, ktorý nie je vykázaný v reálnej hodnote cez zisk alebo stratu za obdobie, je posudzovaný 

vţdy ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, či existujú objektívne dôvody zníţenia hodnoty tohto 

majetku. K zníţeniu hodnoty finančného majetku dochádza vtedy, keď z objektívnych dôvodov vyplýva, ţe 

jedna alebo viaceré udalosti mali negatívny vplyv na predpokladané budúce peňaţné toky plynúce z tohto 

majetku. 

 

Strata zo zníţenia hodnoty finančného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa vypočíta ako rozdiel medzi 

jeho zostatkovou hodnotou a súčasnou hodnotou predpokladaných budúcich peňaţných tokov diskontovaných 

pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.   

 

Individuálne významné poloţky finančného majetku sa testujú na zníţenie hodnoty jednotlivo. Zostávajúce poloţky 

finančného majetku sa hodnotia spoločne v skupinách, ktoré majú podobné charakteristiky úverového rizika. 

 

Všetky straty zo zníţenia hodnoty sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie.  

 

Strata zo zníţenia hodnoty sa zruší, ak zrušenie moţno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty 

zo zníţenia hodnoty. Takéto zrušenie sa vykáţe v zisku alebo strate za obdobie.   

 

Nefinančný majetok 

Účtovná hodnota nefinančného majetku Spoločnosti, s výnimkou zásob (pozri účtovné zásady bod d) a odloţenej 

daňovej pohľadávky (pozri účtovné zásady bod j), je vţdy ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, 

predmetom testovania, či existujú indikátory zníţenia ich hodnoty. Ak takéto indikátory existujú, odhadne sa návratná 

hodnota daného majetku. 

 

Zníţenie hodnoty sa vykáţe vţdy, keď účtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peňaţné prostriedky, 

prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota tohto majetku je čistá realizovateľná cena alebo hodnota 

v pouţívaní, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri určení hodnoty v pouţívaní sa očakávané budúce peňaţné toky odúročia 

na ich súčasnú hodnotu pouţitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové posúdenie 

budúcej hodnoty peňazí a riziko vzťahujúce sa na daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje dostatočné nezávislé 

peňaţné toky, sa návratná hodnota určí pre tú jednotku generujúcu peňaţné toky, do ktorej daný majetok patrí. 

Jednotka generujúca peňaţné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina majetku zabezpečujúca príjem 

peňaţných prostriedkov, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od príjmov peňaţných prostriedkov z ostatného majetku 

alebo skupín majetku. Zníţenie účtovnej hodnoty a jeho zrušenie sa vykazuje v zisku alebo strate za obdobie.  

 

Zníţenie hodnoty vykázané s ohľadom na jednotku generujúcu peňaţné prostriedky je alokované najprv ako 

zníţenie účtovnej hodnoty goodwillu priradeného jednotke generujúcej peňaţné prostriedky (alebo skupine 

jednotiek) a potom ako zníţenie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke (skupine jednotiek) proporčne. 

 

Straty zo zníţenia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku kaţdému dňu, ku ktorému sa 

účtovná závierka zostavuje, s cieľom zistiť, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, ţe sa strata zníţila alebo prestala 

existovať. Strata zo zníţenia hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene odhadov pouţitých na určenie návratnej hodnoty. 

Strata zo zníţenia hodnoty sa zruší len v rozsahu, v ktorom účtovná hodnota majetku neprevyšuje účtovnú hodnotu, 

ktorá by bola určená ako obstarávacia cena zníţená o oprávky, keby nebola vykázaná strata zo zníţenia hodnoty.

  

f) Dividendy 

 

Dividendy sa vykazujú ako záväzok v tom účtovnom období, v ktorom sú deklarované. 
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g) Rezervy 

 

O rezerve sa účtuje v prípade, ak má Spoločnosť v dôsledku minulej udalosti existujúci právny alebo implicitný 

záväzok, ktorý moţno spoľahlivo odhadnúť a je pravdepodobné, ţe splnenie daného záväzku bude viesť k 

úbytku ekonomických úţitkov. Rezervy sa určujú na báze diskontovaných budúcich peňaţných tokov pomocou 

sadzby pred zdanením, ktorá odráţa časovú hodnotu peňazí na základe súčasných trhových hodnotení a riziká 

špecifické pre tento záväzok. 

   

h) Výnosy 

 

Výnosy z predaja tovarov a výrobkov sa vykazujú v reálnej hodnote prijatej odplaty alebo pohľadávky, zníţenej 

o dobropisy, obchodné zľavy a objemové rabaty. Trţby sa vykazujú vtedy, keď významné riziká a výhody 

spojené s vlastníctvom boli prevedené na kupujúceho, návratnosť odplaty je pravdepodobná, súvisiace náklady 

a moţné dobropisy môţu byť spoľahlivo odhadnuté, nie je ţiadne manaţérske zasahovanie v súvislosti 

s tovarom a suma trţieb môţe byť spoľahlivo stanovená. Ak je pravdepodobné, ţe kupujúcemu budú 

poskytnuté zľavy a tieto zľavy môţu byť spoľahlivo stanovené, sú takéto zľavy účtované ako zníţenie výnosov 

v čase, keď sú súvisiace výnosy vykázané. 

 

Prechod rizík a výhod sa líši v závislosti od individuálnych podmienok predajných zmlúv. Vo väčšine zmlúv 

prechod zvyčajne nastáva, keď sú výrobky odovzdané zákazníkovi v sklade Spoločnosti (dodacia podmienka 

Ex Works – Zo závodu). 

 

 

i) Náklady 

 

i. Splátky operatívneho lízingu 

  

Splátky operatívneho lízingu sa účtujú rovnomerne do nákladov počas doby nájmu. Prijaté lízingové stimuly 

(zľavy) sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie ako súčasť celkových nákladov z prenájmu.  

    

ii. Finančné náklady a finančné výnosy 

 

Finančné náklady a finančné výnosy zahŕňajú úrokové náklady z úverov vykázaných metódou efektívnej úrokovej 

miery, výnosové úroky z investovaných prostriedkov, kurzové zisky a straty, a zisky a straty z derivátových nástrojov, 

ktoré sa vykazujú v zisku alebo strate za obdobie. 

    

Výnosové úroky a náklady sa vykazujú pouţitím metódy efektívnej úrokovej miery v zisku alebo strate za 

obdobie, v ktorom vzniknú.   

 

j) Daň z príjmov 

 

Náklad dane z príjmov zahŕňa splatnú a odloţenú daň. Náklad dane z príjmov sa vykazuje v zisku alebo strate 

za obdobie, okrem prípadu, kedy sa týka poloţiek vykazovaných priamo vo vlastnom imaní, kedy sa vykazuje 

vo vlastnom imaní. 

   

Splatná daň je očakávaná daň zo zdaniteľných príjmov za daný rok podľa daňových sadzieb platných ku dňu, 

ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a úprav splatnej dane za predchádzajúce roky. 

 

Odloţená daň sa vykazuje vo výkaze o finančnej situácii pouţitím súvahovej metódy, na základe dočasných 

rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. O odloţenej dani sa 

neúčtuje, ak sa týka prvotného účtovania o majetku alebo záväzku v súvislosti s transakciou, ktorá nie je 

obstaraním iného podniku, ak v čase transakcie nie je ovplyvnený účtovný ani daňový zisk alebo strata. 

Odloţená daň sa počíta podľa daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, ţe sa budú uplatňovať pre 
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dočasné rozdiely pri ich realizácii, podľa zákonov alebo návrhov zákonov, ktoré boli prijaté do dňa, ku ktorému 

sa účtovná závierka zostavuje. 

    

O odloţenej daňovej pohľadávke sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, ţe budúci základ dane, voči 

ktorému bude moţné vyrovnať dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný. Odloţené daňové pohľadávky sa preverujú 

ku kaţdému dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a zniţujú sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, 

ţe bude dosiahnutý základ dane z príjmov. 

 

k) Zamestnanecké požitky 

 

Záväzky z poskytovania krátkodobých zamestnaneckých poţitkov sa oceňujú bez diskontovania a sú 

vykazované ako náklad v momente, kedy je poskytnutá súvisiaca sluţba.  

 

Rezerva sa vytvára vo výške, ktorej vyplatenie sa predpokladá vo forme krátkodobých peňaţných odmien, ak 

má Spoločnosť existujúci alebo implicitný záväzok vyplatiť túto sumu v dôsledku minulej sluţby poskytnutej 

zamestnancom a tento záväzok moţno spoľahlivo oceniť. 

 

l) Nové štandardy 

 

Nasledovné nové štandardy, novelizácie štandardov a interpretácie ešte nenadobudli platnosť k 31. decembru 
2010, a neboli pouţité pri zostavení tejto účtovnej závierky:   

 Upravený štandard IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách (nadobudne účinnosť pre ročné obdobia 
začínajúce 1. januára 2011 alebo neskôr) – novelizácia štandardu vyníma účtovné jednotky prepojené s 
vládou z poţiadavky na zverejňovanie údajov týkajúcich sa transakcií a zostatkov so spriaznenými 
osobami vrátane zmluvných  záväzkov s: (a) vládou, ktorá má kontrolu, spoločnú kontrolu alebo významný 
vplyv na vykazujúcu účtovnú jednotku, a (b) iný subjekt, ktorý je spriaznenou osobou, pretoţe táto vláda 
má kontrolu, spoločnú kontrolu alebo významný vplyv ako na vykazujúcu účtovnú jednotku, tak aj na tento 
subjekt. Novelizácia štandardu vyţaduje uviesť špecifické zverejnenia, ak účtovná jednotka vyuţije túto 
výnimku. Novelizácia taktieţ dopĺňa definíciu spriaznenej osoby tým, ţe do definície zahŕňa nové vzťahy, 
ako napríklad akcionár disponujúci kontrolou nad pridruţenou spoločnosťou, alebo spoločnosti 
kontrolované, alebo spoločnosti pod spoločnou kontrolou osobami kľúčového manaţmentu. 
 
Upravený štandard IAS 24 nie je relevantný pre účtovnú závierku Spoločnosti, nakoľko Spoločnosť nie je 
prepojená s vládou a pozmenená definícia spriaznených osôb by nemala viesť k novým vzťahom 
vykázaným v účtovnej závierke. 
 

 Doplnený IFRIC 14 Obmedzenie hodnoty majetku z definovaných požitkov, minimálne požiadavky 
financovania a ich interakcia (nadobudne účinnosť pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2011 
alebo neskôr) - tento dodatok upravuje účtovanie preddavkov v prípade minimálnych poţiadaviek na 
financovanie (MFR). Dôsledkom týchto dodatkov je, ţe niektoré preddavky sú za určitých okolností 
vykázané ako majetok na základe toho, ţe spoločnosti budú plynúť ekonomické úţitky z preddavkov vo 
forme zníţených výdavkov v budúcich rokoch, v ktorých by boli MFR platby inak vyţadované.  

Dodatok k IFRIC 14 nebude mať významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti, nakoľko Spoločnosť 
nemá ţiadne definované poţitky s minimálnymi poţiadavkami na financovanie. 

 

 IFRIC 19 Vysporiadanie finančných záväzkov nástrojmi vlastného imania (nadobudne účinnosť pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2010 alebo neskôr) - táto interpretácia objasňuje, ţe nástroje vlastného 
imania emitované veriteľom za účelom vysporiadania časti, alebo celého finančného záväzku 
spočívajúcom vo výmene dlhového nástroja za kapitálový nástroj sú zaplateným plnením v súlade s IAS 
39.41. Prvotné ocenenie nástrojov vlastného imania emitovaných za účelom vysporiadania finančného 
záväzku je v reálnej hodnote tohto nástroja vlastného imania s výnimkou prípadov, keď sa reálna hodnota 
nedá spoľahlivo určiť. V takomto prípade by sa mal nástroj vlastného imania oceniť takým spôsobom, ktorý 
by odráţal reálnu hodnotu vysporiadaného finančného záväzku. Rozdiel medzi zostatkovou hodnotou 
vysporiadaného finančného záväzku (alebo jeho časti) a prvotným ocenením hodnoty emitovaného 
nástroja vlastného imania má byť zaúčtovaný v zisku alebo strate za obdobie. 
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Spoločnosť nevydala v beţnom účtovnom období nástroje vlastného imania za účelom vysporiadania 
finančných záväzkov. Z tohto dôvodu nebude mať táto interpretácia ţiaden vplyv na sumy vykázané v 
účtovnej závierke spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2010. Okrem toho nie je moţné vopred 
určiť vplyv tejto interpretácie v budúcnosti z dôvodu, ţe táto sa vzťahuje iba na transakcie, ktoré nastanú v 
budúcnosti.  
 

 Doplnenie štandardu IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia - Klasifikácia emitovaných práv 
(nadobudne účinnosť pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. februára 2010 alebo neskôr) – doplnenie 
štandardu vyţaduje, aby práva, opcie alebo záruky na získanie fixného počtu  nástrojov vlastného imania 
spoločnosti za stanovenú sumu v akejkoľvek mene, boli nástrojmi vlastného imania, ak účtovná jednotka 
poskytuje práva, opcie alebo záruky pomerne všetkým svojim súčasným vlastníkom, a ak sú rovnakej 
kategórie vlastných  nederivátových nástrojov vlastného imania. 
 
Dodatok k IAS 32 nie je relevantný pre účtovnú závierku Spoločnosti, nakoľko Spoločnosť v minulosti také 
nástroje nevydala. 

. 
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4. Reálne hodnoty 

 

Viacero účtovných zásad a zverejnení aplikovaných Spoločnosťou si vyţaduje stanovenie reálnej hodnoty pre 

finančný ako aj pre nefinančný majetok a záväzky. Reálne hodnoty boli stanovené pre účely ocenenia a / alebo 

zverejnenia pouţitím nasledovných metód. 

 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok sa odhaduje ako súčasná hodnota 

budúcich peňaţných tokov, diskontovaná s pouţitím trhovej úrokovej miery ku dňu, ku ktorému sa účtovná 

závierka zostavuje. 

 

Deriváty 

Reálna hodnota forwardov vychádza z ich kótovanej trhovej ceny, ak je známa. Ak kótovaná trhová cena nie je 

známa, reálna hodnota sa odhadne diskontovaním rozdielu medzi zmluvnou cenou forwardu a beţnou cenou 

forwardu pre zostatkovú dobu splatnosti nástroja pomocou úrokovej sadzby, ktorá je určená ako bezriziková (na 

základe štátnych dlhopisov). 

 

Nederivátové finančné záväzky 

Reálna hodnota sa odhaduje ako súčasná hodnota budúcich peňaţných tokov súvisiacich so splátkou istiny a 

úrokov, diskontovaná s pouţitím trhovej úrokovej miery ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

 

Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, peňaţných prostriedkov a 

peňaţných ekvivalentov a nederivátových finančných záväzkov sa významne nelíši od ich zostatkových hodnôt. 
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5. Riadenie finančného rizika 

 

Prehľad 

Spoločnosť je vystavená nasledujúcim rizikám v dôsledku pouţívania finančných nástrojov a svojich činností: 

 

 úverové riziko, 

 riziko likvidity, 

 trhové riziko, 

 prevádzkové riziko. 

  

Tento odsek uvádza informácie o tom, ako je Spoločnosť vystavená hore uvedeným rizikám, ciele, metódy a 

procesy Spoločnosti na ohodnotenie a riadenie rizika; a riadenie kapitálu Spoločnosťou. Ďalšie kvantitatívne 

údaje sú uvádzané v častiach tejto účtovnej závierky. 

 

Systém riadenia rizika 

Konatelia majú celkovú zodpovednosť za stanovenie a dohľad nad systémom riadenia rizika Spoločnosti. 

Metódy riadenia rizika Spoločnosti sú stanovené na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým Spoločnosť čelí, na 

stanovenie vhodných hraníc rizika a kontrol a na monitorovanie rizika a dodrţiavanie týchto hraníc. Metódy 

a systémy riadenia rizika sú pravidelne prehodnocované, aby odráţali zmeny trhových podmienok a aktivít 

Spoločnosti. Spoločnosť cez školenia a štandardy a procesy riadenia sa snaţí rozvíjať konštruktívne kontrolné 

prostredie, kde všetci zamestnanci chápu svoje postavenie a povinnosti.  

 

Konatelia sledujú súlad s metódami a procesmi riadenia rizika Spoločnosti a skúmajú primeranosť systému 

riadenia rizika v súvislosti s rizikami, ktorým Spoločnosť čelí. 

 

Úverové riziko 

Úverové riziko je riziko finančnej straty pre Spoločnosť ak zákazník alebo zmluvná strana finančného nástroja 

nesplní svoje zmluvné záväzky. Vzniká predovšetkým z pohľadávok Spoločnosti voči zákazníkom. 

 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

Pribliţne 93 percent výnosov Spoločnosti pochádza od jedného zákazníka, ktorým je spriaznená spoločnosť – 

Samsung Electronics Europe Logistics B.V. Toto je rozhodnutie vedenia Samsung skupiny, ţe Spoločnosť musí 

predávať väčšinu výrobkov cez špeciálnu jednotku, ktorá sa koncentruje na logistické sluţby. V minulosti 

Spoločnosť nikdy neutrpela straty od Samsung Electronics Europe Logistics B.V. 

 

Manaţment má stanovenú úverovú politiku a vystavovanie sa úverovému riziku sleduje neustále. Spoločnosť 

vykonáva úverové hodnotenie pre všetkých zákazníkov mimo skupiny Samsung Electronics poţadovaním 

úverového rámca nad určitú sumu. Spoločnosť nevyţaduje bankové záruky v súvislosti s finančným majetkom. 

  

Maximálnu mieru rizika predstavuje zostatková cena jednotlivých poloţiek finančného majetku vrátane 

derivátov finančných nástrojov vykázaných vo výkaze o finančnej situácii. 

 

Investície sú povolené iba do likvidných cenných papierov a iba do spoločností s úverovým ohodnotením na 

úrovni alebo vyšším ako Spoločnosť. Transakcie zahŕňajúce derivátové finančné prostriedky sú uskutočňované 

na základe odporúčaní vedenia Samsung skupiny podľa úverového ohodnotenia jednotlivých spoločností. Na 

základe  ich vysokých ohodnotení Spoločnosť neočakáva, ţe by niektorá z jej protistrán nesplnila svoje 

povinnosti. 

 

Spoločnosť stanovuje opravnú poloţku, ktorá predstavuje  odhad vzniknutých škôd týkajúcich sa pohľadávok z 

obchodného styku,  ostatných pohľadávok a investícií. Hlavné súčasti tohto zníţenia sú špecifické a vzťahujú 

sa k jednotlivým významným rizikám. 
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Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, ţe Spoločnosť nebude schopná splniť svoje finančné záväzky v čase ich splatnosti. 

Prístup Spoločnosti k riadeniu rizika likvidity je zabezpečiť, tak ako je to len moţné, ţe bude mať vţdy dostatok 

likvidity, aby splnila svoje záväzky v splatnosti, v rámci obvyklých alebo náročných podmienok, bez 

zaznamenania neprijateľných strát alebo poškodenia reputácie Spoločnosti. 

 

Štandardne sa Spoločnosť snaţí, aby mala dostatok peňaţných prostriedkov na zabezpečenie očakávaných 

prevádzkových nákladov po dobu 60 dní, vrátane finančných záväzkov; nezahrňujúc moţný dopad extrémnych 

okolností, ktoré nemôţu byť primerane predpovedateľné, ako napríklad prírodné katastrofy. Navyše Spoločnosť 

má prístup ku cash-pool bankovým účtom skupiny. 

 

Trhové riziko 

Trhové riziko je riziko, ţe zmeny v trhových cenách, ako napríklad výmenné kurzy a úrokové miery, ovplyvnia 

výnos Spoločnosti alebo hodnotu jej finančných nástrojov. Cieľom riadenia trhového rizika je spravovať 

a kontrolovať vystavenie sa trhovému riziku v prijateľnej miere, popri optimalizácii výnosov z rizika. 

 

Menové riziko 

Spoločnosť je vystavená riziku spojenému s pohybmi kurzov cudzích mien, ktoré vplýva na trţby, nákupy 

a pôţičky znejúce na menu inú ako euro. Hlavné meny spôsobujúce toto riziko pri predaji a nákupe sú hlavne 

americký dolár a japonský jen.  

 

Spoločnosť príleţitostne finančne zabezpečuje otvorené pozície monetárneho majetku a záväzkov splatných 

v cudzej mene pomocou forwardových výmenných zmlúv. Spoločnosť sa nezabezpečuje voči riziku zmien 

kurzov cudzích mien pri plánovaných nákupoch a predajoch. Pri ostatnom monetárnom majetku a záväzkoch 

v cudzích menách iných ako funkčná mena sa Spoločnosť, pomocou nákupu a predaja cudzích mien za 

spotovú hodnotu tam kde je to potrebné na udrţanie krátkodobej rovnováhy, ubezpečuje, ţe čistá otvorená 

pozícia je na akceptovateľnej úrovni. 

 

Spoločnosť odhaduje, ţe zmena hodnoty eura o jedno percento oproti ostatným menám by znamenala zmenu 

zisku pred zdanením o pribliţne  TEUR 22  za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 (2009: TEUR 1 162). 

 

Úrokové riziko 

Úrokové sadzby na prijaté úvery k 31. decembru 2010 sú uvedené v poznámke 17. Krátkodobý úver 

a kontokorentný úver  sú úročené pevnou úrokovou mierou.  

 

Prevádzkové riziko 

Prevádzkové riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej zo širokej škály príčin súvisiacich 

s procesmi v spoločnosti, zamestnancami, technológiou, infraštruktúrou a externými faktormi inými ako úverové, 

trhové a riziko likvidity ako napríklad tie, ktoré sa týkajú právnych poţiadaviek a poţiadaviek regulátora 

a všeobecne uznávanými pravidlami firemného správania. Prevádzkové riziko vzniká pri všetkých činnostiach 

spoločnosti.  

 

Cieľom spoločnosti je manaţment prevádzkových rizík vyváţením eliminácie finančných strát a poškodenia 

reputácie spoločnosti na jednej strane a prihliadnutím na celkovú efektivitu nákladov a zamedzenie interných 

kontrol, ktoré obmedzujú iniciatívu a kreativitu na strane druhej. 

 

Primárnu zodpovednosť za vývoj a implementáciu kontrol týkajúcich sa prevádzkového rizika majú konatelia a 

vrcholový manaţment spoločnosti. Táto zodpovednosť je podporená vývojom všeobecných štandardov 

manaţmentu prevádzkového rizika v Spoločnosti. 
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Riadenie kapitálu 

Spoločnosť definuje kapitál ako Vlastné imanie. Zásadou spoločnosti je udrţiavať silnú kapitálovú základňu na 

udrţanie budúceho vývoja činnosti Spoločnosti. Spoločnosť neposkytuje ţiadne zamestnanecké akcie. 

 

Počas roka nenastali ţiadne zmeny v prístupe Spoločnosti k riadeniu kapitálu. 

 

Od Spoločnosti sa nevyţaduje ţiadne dodrţiavanie externe stanovených ukazovateľov kapitálu. 
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6. Výnosy 

 

Výnosy podľa hlavných druhov výrobkov sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

V tisícoch EUR  2010 

 

2009 

 

Televízory, monitory a audio, video prehrávače  3 212 255  3 023 775  

Set – top boxy  34 938  144 387  

Spolu  3 247 193  3 168 162  

 

7. Náklady na predaj  

 

Najvýznamnejšie časti nákladov na predaj predstavujú: 

 

V tisícoch EUR  2010 

 

2009 

 

Materiál  2 727 175  2 521 668  

Mzdové náklady  24 322  34 377  

Odpisy dlhodobého hmotného majetku  43 723  43 031  

Ostatné  62 165  47 134  

Spolu  2 857 385  2 646 210  

 

Priemerný počet zamestnancov za rok končiaci 31. decembrom 2010 bol 1 916, z toho 2 konatelia (2009: 

2 662, z toho 2 konatelia). 

 

8. Administratívne a odbytové náklady 

 

V tisícoch EUR  2010 

 

2009 

 

Licenčné poplatky  128 365  148 260  

Odbytové provízie  33 718  34 770  

Podpora predaja a reklama  53 610  45 903  

Mzdové náklady  9 335  9 570  

Preprava  3 573  3 449  

Odpisy dlhodobého hmotného majetku  965  921  

Ostatné  19 176  12 917  

Spolu  248 742  255 790  
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9. Finančné náklady a výnosy 

 

Vykázané v zisku alebo strate za obdobie 

V tisícoch EUR 

2010 

 

2009 

 

   

Úrokové náklady (45) (586) 

Úrokové výnosy 966  510  

Čisté úrokové výnosy (náklady) 921 (76) 

   

Kurzové straty (69 005) (13 237) 

Kurzové zisky 75 666  23 333  

Čisté kurzové zisky (straty) 6 661  10 096  

   

Straty z menových forwardových transakcií (15 809) (6 916) 

Zisky z menových forwardových transakcií 13 365  2 551  

Čisté (straty) z menových forwardových transakcií (2 444) (4 365) 

   

Spolu 5 138  5 655  

Vykazované ako:   

Finančné náklady (84 859) (20 739) 

Finančné výnosy 89 997  26 394  

 

Úrokové výnosy boli generované z peňaţných úloţiek v bankách. Úrokové náklady súvisia s úvermi čerpanými 

Spoločnosťou (pozri bod 17 Úročené úvery a pôţičky). 

 

 

10. Náklad dane z príjmov  

   

V tisícoch EUR 2010 

 

2009 

 

Splatná daň z príjmov   

Beţný daňový náklad 27 606  52 263  

Vyuţitie daňovej straty z roku 2008 - (7 997) 

Vyuţitie daňovej úľavy poskytnutej v roku 2006 - (16 839) 

Medzisúčet 27 606 27 427 

   

Odložená daň z príjmov   

Vznik a zánik dočasných rozdielov 550  7 472  

Spolu náklad dane z príjmu vo výkaze komplexného výsledku 28 156  34 899  

 

 

Na konci roka 2006 Spoločnosť získala štátnu pomoc, ktorú si môţe uplatňovať od roku 2007, v celkovej sume 

MEUR 35. Spoločnosť v roku 2007 vyuţila štátnu pomoc vo forme daňovej úľavy vo výške TEUR 16 539. 

Spoločnosť o túto poloţku zníţila svoj náklad dane z príjmov za rok končiaci sa 31. decembrom 2007.  

 

Spoločnosť vytvorila stratu za rok 2008, daňová úľava nebola v tomto období vyuţitá a preto ţiadne zníţenie 

daňových nákladov v roku 2008 nebolo zaúčtované. 

 

Spoločnosť si uplatnila v roku 2009 ostávajúcu časť daňovej úľavy vo výške TEUR 16 839  a daňovú stratu 

z minulých období vo výške TEUR 7 997. Spoločnosť si o tieto poloţky zníţila svoj náklad dane z príjmov za rok 

končiaci sa 31. decembrom 2009. K 31. decembru 2009 tak bola Spoločnosťou daňová úľava súvisiaca s 

poskytnutou štátnou pomocou plne vyčerpaná. 
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Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov  

   

V tisícoch EUR 2010 

 

 

% 2009 

 

 

% 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 146 204   271 817   

Daň z príjmu vo výške domácej sadzby 27 779  19,0% 51 645  19,0% 

Umorenie daňovej straty z roku 2008 - 0,0% (7 997) -2,9% 

Vyuţitie štátnej pomoci udelenej v roku 2006 - 0,0% (16 839) -6,2% 

Vznik a zánik dočasných rozdielov 550  0,4% 7 472  2,7% 

Daňovo neuznané náklady a ostatné poloţky (173) (0,1)% 618 0,2% 

Celková daň vo výkaze komplexného výsledku 

 

28 156  

 

19,3% 

 

34 899  

 

12,8% 
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11. Dlhodobý hmotný majetok 

 

  
Pozemky a 

budovy 
Stroje a 

zariadenia 
Informačné 
technológie 

Obstarávaný 
majetok 

Spolu 

 
V tisícoch EUR 

 
Obstarávacia hodnota       

Zostatok k 1. januáru 2009  45 208  130 043  5 541  7 774  188 566  
Prírastky  1 211  30 384  237  4 969 36 801  
Presuny  941  4 417  94  (5 452) -  
Vyradenia  1 005  (19 445) (1 849) -  (20 289) 

Zostatok k 31. decembru 2009 48 365  145 399  4 023  7 291  205 078  

       
Zostatok k 1. januáru 2010  48 365 145 399 4 023 7 291 205 078 
Prírastky  975 47 326 735 7 320 56 356 
Presuny  - 5 453 84 (5 537) - 
Vyradenia  (2) (29 847) (1 284) - (31 133) 

Zostatok k 31. decembru 2010 49 338 168 331 3 558 9 074 230 301 

       
Oprávky a opravné položky       
Zostatok k 1. januáru 2009  6 343  78 184  3 883  -  88 410  
Odpisy   2 208  40 903  842  -  43 953  
Opravné poloţky  -  -  -  -  -  
Vyradenia  947  (17 220) (1 819) -  (18 092) 

Zostatok k 31. decembru 2009 9 498  101 867  2 906  -  114 271  

       
Zostatok k 1. januáru 2010  9 498 101 867 2 906 - 114 271 
Odpisy   2 355 41 743 590 - 44 688 
Opravné poloţky  - - - - - 
Vyradenia  - (27 282) (1 262) - (28 544) 

Zostatok k 31. decembru 2010 11 853 116 328 2 234 - 130 415 

       
Zostatková hodnota       
Zostatok k 1. januáru 2009  38 865  51 859  1 658  7 774  100 156  

Zostatok k 31. decembru 2009  38 867  43 532  1 117  7 291  90 807  

       
Zostatok k 1. januáru 2010  38 867 43 532 1 117 7 291 90 807 

Zostatok k 31. decembru 2010  37 485 52 003 1 324 9 074 99 886 

 

 

Strata zo zníženia účtovnej hodnoty 

Ţiadne straty zo zníţenia účtovnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku neboli vykázané k 31. decembru 

2010 ani k 31. decembru 2009. 

 

Poistenie 

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škody spôsobenej poţiarom do výšky 219 737 TEUR a proti 

mechanickému a elektrickému poškodeniu do výšky 83 397 TEUR (31. december 2009: 211 023 TEUR 

a 81 304 TEUR). 

 

Zabezpečenie dlhodobým majetkom 

Ţiadny dlhodobý hmotný majetok nebol predmetom záloţného práva ani inej formy zábezpeky 

k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009. 
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Vlastníctvo 

Vlastníctvo majetku (výrobné haly) v účtovnej hodnote TEUR 5 040 nebolo zapísané na meno Spoločnosti do 

katastra nehnuteľností k 31. decembru 2010 z dôvodu neukončených administratívnych úkonov. Spoločnosť 

očakáva zápis do katastra nehnuteľností počas roka 2011. 

 

 

12. Odložená daňová pohľadávka  

 

Odloţená daňová pohľadávka sa vzťahuje k nasledovným poloţkám:  

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 31. decembra 2009 

   

Dlhodobý hmotný majetok 1 389  1 595  

Pohľadávky -  340  

Zásoby 427  30  

Ostatné poloţky 479  880  

Spolu 2 295  2 845  

 

Všetky pohyby v dočasných rozdieloch boli vykázané v zisku alebo strate za príslušné obdobie. Spoločnosť 

nemá ţiadne odloţené daňové pohľadávky ani odloţené daňové záväzky, o ktorých by nebolo účtované 

k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009.  

 

 

13. Zásoby 

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 31. decembra 2009 

   

Materiál 217 174  191 021  

Nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a tovar 3 053  1 128  

Spolu 220 227  192 149  

 

Náklady na predaj za rok 2010 obsahujú spotrebu materiálu v celkovej sume TEUR 2 727 175 (2009: TEUR 

2 521 668). 

 

K 31. decembru 2010 Spoločnosť vytvorila opravnú poloţku z dôvodu nadbytočnosti zásob vo výške TEUR 

2 249 (2009: TEUR 156). Spoločnosť počas roka 2010 odpísala z dôvodu nadbytočnosti zásoby vo výške 

TEUR  7 806 (2009: TEUR 4 408).  
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14. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky  

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 31. decembra 2009 

     

Pohľadávky z obchodného styku (voči spriazneným 

osobám) 

  

198 418 245 796 

Pohľadávka z dane z pridanej hodnoty   15 939 11 544 

Ostatné pohľadávky   12 329 21 196 

Medzisúčet   226 686 278 536 

Zníţené o opravnú poloţku k pohľadávkam    - (1 791) 

Spolu   226 686 276 745 

 

 

 

Väčšina pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je denominovaných v eurách, ako vidieť 

v nasledujúcom prehľade: 

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 

Zostatok precenený na 

eurá (v TEUR) 

% 31. decembra 2009 

Zostatok precenený na 

eurá (v TEUR) 

% 

     

EUR 196 210 86,6% 274 270 98,5% 

USD 30 476 13,4% 4 266 1,5% 

Spolu 226 686 100% 278 536 100% 

 

 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 31. decembra 2009 

 

Nominálna 

hodnota 

% Opravná 

položka 

Nominálna 

hodnota 

% Opravná 

položka 

       

V splatnosti 226 593 99,9% - 270 252 97,0% - 

Po splatnosti 0 aţ 30 dní 93 0,1% - 1 114 0,4% - 

Po splatnosti 31 aţ 180 dní - 0,0% - 124 0,0% - 

Po splatnosti viac ako 180 dní - 0,0% - 7 046 2,6% 1 791 

Spolu 278 536 100% - 278 536 100% 1 791 

 

 

K 31. Decembru 2010 spoločnosť netvorila opravnú poloţku k pohľadávkam (2009: TEUR 1 791). Hodnota 

pohľadávok k 31. decembru 2010 je povaţovaná za plne návratnú. 

 

Spoločnosť čelí riziku koncentrácie odberateľov, keďţe 77% pohľadávok z obchodného styku a 93% trţieb za 

obdobie končiace 31. decembra 2010 (2009: 98% a 96%) je od jednej spriaznenej spoločnosti, Samsung 

Electronics Logistic Center B.V. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky  sú splatné do 

3 mesiacov. 
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Pohľadávky z finančného prenájmu 

 

Splatnosť pohľadávok z finančného prenájmu je nasledovná: 

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 31. decembra 2009 

 

Minimálne 

lízingové 

splátky 

Súčasná hodnota 

minimálnych 

lízingových 

splátok 

Minimálne 

lízingové 

splátky 

Súčasná hodnota 

minimálnych 

lízingových 

splátok 

     

Pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka 1 533 1 511 1 967 1 939 

Pohľadávky s dobou splatnosti 1 aţ 5 rokov 474 442 1 710 1 570 

Pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako 

5 rokov - - - - 

Spolu 2 007 1 953 3 677 3 509 

Budúce finančné výnosy z finančného prenájmu 54 n/a 168 n/a 

Súčasná hodnota pohľadávok z finančného 

prenájmu 1 953 1 953 3 509 3 509 

 

 

 

15. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty  

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 31. decembra 2009 

     

Bankové účty a vklady (v EUR)   314 075 401 091 

Bankové účty a vklady (v USD)   77 921 6 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty   391 996 401 098 

Kontokorentné úvery   - (58 391) 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty vo výkaze 

peňažných tokov 

  

391 996 342 707 

 

K 31. decembru 2010 boli Spoločnosťou poskytnuté bankové záruky v prospech colného úradu v sume  TEUR 

37 000 (31. december 2009: TEUR  33 194). 

 

Celková suma peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov zahŕňa sumu TEUR 391 823 (2009: 

TEUR 340 609), ktorú má Spoločnosť uloţenú na bankových účtoch a vkladoch v Citibank Londýn. 

 

 

16. Vlastné imanie  

 

Základné imanie 

Celkové schválené základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 bolo TEUR 

43 098. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti  k 31. decembru 2010 bola nasledovná : 

 Vklad 

(TEUR) 

Podiel na základnom 

imaní a hlasovacie 

práva  

(%) 

SAMSUNG Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Samsung tér 1, 

Jászfényszaru 5216, Hungary 

20 938 49% 

SAMSUNG Electronics Co. Ltd., Maetan-dong 416, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 

Korea 

22 160 51% 

Spolu 43 098 100% 
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Základné imanie je plne splatené. 

 

Drţiteľ podielu je oprávnený obdrţať dividendy deklarované z času na čas a je oprávnený hlasovať na valných 

zhromaţdeniach Spoločnosti jedným hlasom za podiel.  

 

Na základe rozhodnutia valného zhromaţdenia z 30. júna 2010, účtovný zisk za rok 2009  v sume 

TEUR 236 918 bol rozdelený nasledovne: 

- Prídel do zákonného rezervného fondu v sume TEUR 572 

- Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov v sume TEUR 236 346 

 

Zákonný rezervný fond tak dosiahol k 31. decembru 2010 zákonom stanovenú minimálnu hranicu 10% 

základného imania.  

 

 

17. Úročené úvery a pôžičky 

 

 
Priemerná 
úroková 

Rok 
splatnosti 

Nominálna 
hodnota 

Zostatková 
hodnota 

Nominálna 
hodnota 

Zostatková 
hodnota 

 

miera 

 

     

V tisícoch EUR   31.XII.10 31.XII.10 31.XII.09 31.XII.09 

 

  (v tisícoch 
meny) 

(v tisícoch 
EUR) 

(v tisícoch 
meny) 

(v tisícoch 
EUR) 

Krátkodobé záväzky       

Kontokorentný úver (USD): 0.21%  -  -  84 117  58 391  

Spolu  -    58 391  

  
Bankové úvery sú zaručené garanciou od kórejskej materskej spoločnosti. 
 

Počas prvého kvartálu 2010 Spoločnosť splatila celú výšku kontokorentného úveru, o ktorom bolo účtované 

k 31. decembru 2009. 

 

  

18. Záväzky zo zamestnaneckých požitkov 

 
Spoločnosť nemá ţiadny významný program s definovanými príspevkami, s vopred stanoveným dôchodkovým 
plnením ani ţiadne iné dlhodobé programy zamestnaneckých poţitkov. Záväzky z krátkodobých 
zamestnaneckých poţitkov k 31. decembru 2010 sú vo výške TEUR 4 476 (31. december 2009: TEUR 4 695) 
a zahŕňajú záväzok z titulu miezd zamestnancov vrátane zdravotného a sociálneho poistenia a rezervu na 
nevyčerpané dovolenky a odmeny zamestnancom. Krátkodobé zamestnanecké poţitky sú vykázané vo výkaze 
o finančnej situácii ako súčasť záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov. 
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19. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 31. decembra 2009 

     

Záväzky z obchodného styku   184 056 220 049 

Licenčné poplatky a provízie za predaj   101 068 93 110 

Ostatné záväzky   28 660 56 842 

Spolu   313 784 370 001 

 

Zmluvné peňaţné toky sa rovnajú zostatkovým hodnotám záväzkov uvádzaných ku dňu závierky a splatnosti 

záväzkov sú do 3 mesiacov. 

 

 

Väčšina záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov je denominovaných v eurách, ako vidieť v 

nasledujúcej tabuľke: 

 

 

V tisícoch EUR 31. decembra 2010 % 31. decembra 2009 % 

 Zostatok precenený na 

eurá (v TEUR) 

 Zostatok precenený na 

eurá (v TEUR) 

 

     

EUR 207 596 66,1% 307 902 83,2% 

USD 106 030 33,8% 57 559 15,6% 

Ostatné 158 0,1% 4 540 1,2% 

Spolu 313 784 100% 370 001 100% 

 

 

Štruktúra záväzkov podľa splatnosti: 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov a splatnej dane z príjmu) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

 

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 

 

31. decembra 2009 

Záväzky po lehote splatnosti   - 4 152 

Záväzky splatné do 1 roka   313 784 365 849 

Spolu   313 784 370 001 

 

Vystavenie Spoločnosti voči menovému riziku a riziku likvidity vzťahujúce sa k záväzkom z obchodného styku 

a ostatným záväzkom je podrobnejšie popísané v poznámke 5. 

 

Sociálny fond 

Súčasťou ostatných záväzkov sú tieţ záväzky zo sociálneho fondu, ktorého tvorba a čerpanie počas roka sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

V tisícoch EUR   2010 2009 

     

Zostatok na začiatku roka   152 180 

Tvorba na ťarchu nákladov   224 181 

Čerpanie   (182) (209) 

Zostatok na konci roka   194 152 
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20. Finančné nástroje 

 

Aktivity Spoločnosti vystavujú spoločnosť riziku likvidity, úverovému, menovému a úrokovému riziku v rámci jej 

obvyklej činnosti. Spoločnosť pouţíva derivátové finančné nástroje na zníţenie rizika výkyvov devízových 

kurzov.     

 

Úverové riziko 

  

Zostatková hodnota jednotlivých poloţiek finančného majetku predstavuje maximálnu mieru úverového rizika. 

Maximálna miera úverového rizika ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bola: 

 

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 

 

31. decembra 2009 

     

Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty   391 996 401 098 

Pôţičky a pohľadávky   226 731 276 840 

Forwardové kontrakty na menu   284 1 416 

Spolu   619 011 679 354 

 

 

Strata zo zníženia hodnoty 

Straty zo zníţenia hodnoty sú popísané v poznámke 14. 

 

Riziko likvidity 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmluvné splatnosti finančného majetku a finančných záväzkov: 

 

 

V tisícoch EUR  Zostatková 
hodnota 

Zmluvné 
peňažné 

toky 

Do 3 
mesiacov 

3-6 
mesiacov 

Viac ako 6 
mesiacov 

   

Nederivátový finančný majetok       

Peňaţné prostriedky a peňaţné 

ekvivalenty 

 

391 996 391 996 391 996 - - 

Pôţičky a pohľadávky  226 731 226 731 226 644 - 87 

Derivátový finančný majetok       

Forwardové kontrakty na menu  284 284 284 - - 
       
Nederivátové finančné záväzky       
Záväzky z obchodného styku a 
ostatné záväzky 

 
(314 285) (314 285) (314 285) - - 

Derivátové finančné záväzky      

Forwardové kontrakty na menu - - -   

Spolu               304 726 304 726  304 639 - 87 

 

 

Neočakáva sa, ţe by peňaţné toky uvedené v tabuľke vyššie nastali významne skôr, prípadne v iných sumách. 
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Menové riziko 

Vystavenie Spoločnosti menovému riziku k 31. decembru 2010 je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

V tisícoch EUR  USD SEK GBP JPY 

      

Peňaţné prostriedky a peňaţné 
ekvivalenty 

 
77 921 - - - 

Pôţičky a pohľadávky  30 476 - 22 - 
Záväzky z obchodného styku a 
ostatné záväzky 

 
(106 030) (3) (45) (111) 

Vystavenie brutto  2 367 (3) (23) (111) 

      
Forwardové kontrakty na menu  (31 200) - - - 

Vystavenie netto               (28 833) (3)  (23)  (111)  

 

Úrokové riziko 

Úrokové riziko je popísané v poznámke 17. 

 

Vykázaný majetok a záväzky 

Reálna hodnota forwardových kontraktov na menu k 31. decembru 2010 bola TEUR 284 (2009: TEUR 1 416). 

Tento majetok je vykázaný ako súčasť pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok. 

 

Reálne hodnoty 

Z titulu krátkodobej splatnosti alebo pouţitia pohyblivej úrokovej miery reálna hodnota všetkého monetárneho a 

finančného majetku, monetárnych a finančných záväzkov a derivátov sa významne nelíši od účtovnej 

zostatkovej hodnoty vykázanej vo výkaze o finančnej situácii 

 

 

21. Lízing ako nájomca – Operatívny lízing 

 

Spoločnosť si prenajíma prostredníctvom operatívneho lízingu autá, sklad, vysokozdviţné vozíky a kancelárske 

vybavenie. Doba prenájmu je zvyčajne od 1 do 2 rokov. Štruktúra budúcich záväzkov z operatívneho lízingu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 

V tisícoch EUR   31. decembra 2010 31. decembra 2009 

     

Zostatková doba splatnosti do 1 roka   4 258 5 043 

Zostatková doba splatnosti 1 aţ 5 rokov   17 032 20 171 

Zostatková doba splatnosti dlhšia ako 5 rokov   - - 

Spolu   21 290 25 214 

 

Ţiadny predmet operatívneho lízingu nie je Spoločnosťou ďalej prenajímaný tretej strane. 

 

Počas roka končiaceho 31. decembrom 2010 Spoločnosť vykázala v zisku alebo strate za obdobie sumu TEUR 

4 258 ako náklad týkajúci sa operatívneho lízingu. 
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22. Investičné povinnosti 

  

Spoločnosť neeviduje k 31. decembru 2010 a 31. decembru 2009 významné  investičné povinnosti. 

 

23. Podmienené záväzky 

 
Vzhľadom na to, ţe mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je moţné kvantifikovať a 
zanikne aţ potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných 
orgánov.  

 

24. Spriaznené osoby  

 

Identifikácia spriaznených osôb 

Medzi spriaznené spoločnosti Spoločnosti patrí materská spoločnosť (Samsung Electronics Co. Ltd), ostatné 

podniky v skupine Samsung Electronics, spoločníci a manaţment Spoločnosti. Najvyššou kontrolujúcou 

spoločnosťou je SAMSUNG Electronics Co. Ltd. 

 

Transakcie s kľúčovými osobami manažmentu   

V priebehu účtovného obdobia nenastali ţiadne transakcie s kľúčovými osobami manaţmentu okrem ich miezd 

(uvedené ako súčasť administratívnych nákladov v zisku alebo strate za obdobie) vo výške  TEUR 748 za rok 

končiaci sa 31. decembrom 2010 (2009: TEUR 1 166).  

 

Ostatné transakcie so spriaznenými osobami 
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami v rámci 
skupiny Samsung Electronics: 

SAMSUNG Electronics Co. Ltd., Kórea; SAMSUNG Electronics Ltd., Veľká Británia; SAMSUNG Electronics 
GmbH, Nemecko; SAMSUNG Electronics France SA, Francúzko; SAMSUNG Electronics Hungarian RT., 
Maďarsko; SAMSUNG Electronics Italia SPA, Taliansko; SAMSUNG Electronics Europe Logistics BV; 
SAMSUNG Electronics Benelux B.V., Holandsko; SAMSUNG Electronics Overseas BV, Holandsko; SAMSUNG 
Electronics Portuguesa S.A.R.L.; Portugalsko; SAMSUNG Asia Private Limited, Singapur; SAMSUNG 
Electronics Display, Malajzia; SAMSUNG Electronics Indonézia; SAMSUNG Electronics Hong Kong Co. Ltd.; 
SAMSUNG Electronics Hui Zhou Co., Ltd.,Čína; Tianjin SAMSUNG Electronics Co. Ltd., Čína; SAMSUNG 
Japan Co., Ltd., Japonsko; SAMSUNG Electronics America Inc., Spojené štáty americké.; SAMSUNG 
Semiconductor Europe GmbH, Nemecko; SAMSUNG Electronics Taiwan Co. Ltd.; SAMSUNG International 
Inc., Spojené štáty americké; SAMSUNG SDI Co., Ltd., Kórea; SAMSUNG Electronics Nordic Aktiebolag, 
Švédsko; a iné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. 
Poznámky účtovnej závierky 

za rok končiaci sa 31. decembrom 2010 

 

Strana 31 z 32 

Transakcie s materskými spoločnosťami: 

V tisícoch EUR 

2010 2009 

   

Predaj vlastných výrobkov a iného majetku 67 705  28 408  

Predaj strojov a zariadení 1 035  1 842  

Nákup materiálu 333 418  194 988  

Nákup strojov a zariadení 46 884  25 218  

Licencie, provízie za predaj, technické poplatky, netto 163 230  183 775  

 

 

 

Transakcie s ostatnými spriaznenými spoločnosťami: 

V tisícoch EUR 

2010 2009 

   

Predaj vlastných výrobkov a iného majetku 3 176 821  3 085 947  

Predaj strojov a zariadení 1 118  138  

Nákup materiálu 1 880 932  1 695 245  

Nákup strojov a zariadení 156  2 758  

Náklady na podporu predaja a reklamu 53 610  45 903  

 
 

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s materskými 

spoločnosťami 

  31. decembra 2010 31. decembra 2009 

V tisícoch EUR     

     

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky   4 416  1 532  

Záväzky z obchodného styku   100 828  90 082  

Rezervy na náklady na licencie a ostatné poloţky   102 495  95 971  

 

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s ostatnými 

spriaznenými spoločnosťami: 

  31. decembra 2010 31. decembra 2009 

V tisícoch EUR     

     

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky   194 855  244 799  

Záväzky z obchodného styku   92 648  163 137  

Rezervy na náklady na podporu predaja   1 667  2 112  

 

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku a rezervy sú krátkodobé a nie sú zabezpečené záloţným právom. 
Obyčajne sa tieto zostatky v rámci skupiny vzájomne započítajú. 

 

25. Udalosti po dni účtovnej závierky 

 

Po 31. decembri 2010 nenastali ţiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré 

sú predmetom účtovníctva. 

 
 
 

 

 




