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VÝKAZ SÚHRNÝCH  ZISKOV A  STRÁT    
    
  Poznámka  2010 2009 
Pokra čujúce činnosti  
    Výnosy 23 358 436 275 953 
    Náklady na predané výrobky 24 -327 105 -249 767 
    Hrubá marža z  pokra čujúcich činností     31 331 26 186 
    Správne a administratívne náklady 25 -45 259 -40 626 
    Ostatné výnosy 27 5 024 2 765 
    Ostatné náklady 27 -3 705 -3 420 
    Strata z prevádzkovej činnosti    -12 609 -15 095 
    
    Finančné výnosy  28 2 954 3 265 
    Finančné náklady 28 -13 562 -3 246 
    Strata pred zdanením  z pokra čujúcich činností    -23 217 - 15 076 
    
    Daň z príjmu 29 -14 388  - 
    Strata po zdanení z  pokra čujúcich činností  
  -37 605 -15 076 
Ukon čované činnosti  
    Zisk/strata po zdanení z ukončovaných činností 31 134 261 -15 752 
    
Zisk/strata po zdanení spolu   96 656 -30 828 
    
Iný súhrnný  zisk /strata     
Vplyv zmeny funkčnej meny  - -33 
Iný súhrnný zisk /strata  spolu   - -33 
    
Súhrnný zisk / strata spolu   96 656 -30 861 
 

VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA      
     

  
Základné 

imanie 
Rezervný 

fond 
Neuhradená 

strata Spolu 
     
Stav k 1. októbru 2008   69 324   14 - 69 288   50 
     
Strata bežného roka - - -30 828 -30 828 
Iný súhrnný zisk/strata spolu 393 - -426 -33 
Súhrnná  strata spolu  393 - -31 254 -30 861 
     
Prídel do rezervného fondu -   274 -  274 - 
     
Stav k 30. septembru 2009  69 717   288 - 100 816  -30 811 
     
     
Stav k 1. októbru 2009   69 717   288 - 100 816  -30 811 
     
Zisk bežného roka - - 96 656 96 656 
Iný súhrnný zisk spolu - - - - 
Súhrnný zisk spolu  - - -4 160 65 845 
     
Podniková kombinácia pod spoločnou kontrolou  
(Poznámka 6) - - -2 000 -2 000 
 
Stav k 30. septembru 2010 69 717   288 -6 160 63 845  
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VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV   
   
 Poznámka  2010 2009 
Súhrnný zisk /strata pred zdanením   111 044 -30 861 
    
Upravený o  nepeňažné transakcie:     
Odpisy a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku 6,7 8 935 10 064 
(Zisk) / strata z vyradenia dlhodobého majetku 27 186 100 
Zmena stavu rezerv 17 2 509 -5 422 
Odpis pohľadávok a tvorba OP 11, 27 390 105 
Zmena stavu OP k zásobám 9 254 160 
Úrokové náklady (netto) 28 10 608 -19 
Zisk z predaja časti podniku 31 -129 975 - 
Ostatné  - 211 
  7 744 -26 056 
Zmeny v  pracovnom kapitáli     
Zníženie (“+“) / zvýšenie (“-“) stavu zásob 9 -1 585 -609 
Zníženie (“+“) / zvýšenie (“-“) stavu pohľadávok z obchodnej 
činnosti a ostatných pohľadávok a ostatného obežného 
majetku 

11 

-5 014 6 590 
Zníženie stavu záväzkov z obchodnej činnosti a ostatných 
záväzkov a ostatných krátkodobých pasív 

18 
-7 189 -11 727 

Peňažné toky z  prevádzkových činností   -9 837 -31 801 
Prijatá (“+“) / zaplatená (“-“)  daň z príjmov  5 7 
Čisté príjmy z derivátových finančných nástrojov 20 -42 -1 800 
Čisté pe ňažné toky z  prevádzkových činností   -9 874 -33 594 
    
Peňažné toky z  investi čných činností     
Príjem za predaj časti podniku 31 138 159 - 
Výdavky na nákup  dlhodobého majetku 6, 7 -15 015 -12 714 
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení 27 152 452 
Poskytnuté pôžičky spriazneným stranám 8 -176 284 -3 360 
Prijaté úroky 28 4 198 3 265 
Čisté pe ňažné toky z  investi čných činností   -48 790 -12 357 
    
Peňažné toky z  finan čných činností     
Príjmy z úverov a pôžičiek od spriaznených strán 21 141 762 3 399 
Zaplatené úroky 28 -4 934 -3 246 
Príjmy bankových úverov a pôžičiek 21 - 62 010 
Splátky bankových úverov a pôžičiek 21 -73 639 -16 207 
Čisté pe ňažné toky z finan čných aktivít   63 189 45 956 
    
Čisté zvýšenie pe ňazí a peňažných ekvivalentov   4 525 5 
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia 14 12 7 
Peniaze a  peňažné ekvivalenty na konci obdobia  14 4 537 12 
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Poznámky k ú čtovnej závierke zostavenej k 30.9.2010 
 
 
1 Základné informácie 
 
 
Obchodné meno a sídlo 
 
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
Spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola 
založená 27. augusta 1993 a do Obchodného registra bola zapísaná 16. decembra 1993 (Obchodný 
register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 6227/B). 
 
Identifikačné číslo:   31363695 
Daňové identifikačné číslo:  2020319763 
IČ DPH:    SK2020319763 
 
Hlavné činnosti Spolo čnosti:  
 
-  výroba, montáž a predaj automobilových sedadiel, dielov a súčiastok súvisiacich 

s automobilovými sedadlami, 
-  šitie textilných a kožených poťahov a iných textilných a kožených výrobkov do interiérov 

motorových vozidiel, 
-  nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,  
-  poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky, 
-  projektovanie elektrických zariadení, 
-  montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,   
-  projektovanie stavieb, 
-  sprostredkovateľská činnosť, 
 
Spoločnosť pôsobí na Slovensku najmä v dvoch segmentoch: v automobilovom priemysle (automotive) 
a v oblasti komplexnej správy technických prostriedkov budov (buildings efficiency). Závody v Lozorne, 
Žiline a Námestove vyrábajú interiérové diely pre osobné automobily rôznych značiek.   
 
Priemerný po čet zamestnancov 
 
Spoločnosť mala ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka priemerne 1 592 zamestnancov 
(2009: 1 545), z toho 96 vedúcich pracovníkov (2009: 77). 
 
Ručenie v iných ú čtovných jednotkách 
 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
Orgány Spolo čnosti: 
 
Konatelia:   Ing. Peter Čirka 

Ing. Ladislav Piršel 
Prokúra:  Elena Kubranová 
 
Spoločnosť je navonok zastupovaná jedným alebo viacerými konateľmi. Na konanie v mene 
Spoločnosti je oprávnený samostatne každý konateľ. 
 
Prokurista je oprávnený konať v mene Spoločnosti a podpisovať za Spoločnosť samostatne. 
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Štruktúra spolo čníkov k 30. septembru 2010 
 

 

Výška podielu na základnom 
imaní Výška hlasovacích práv 

 v tis. EUR % % 
Johnson Controls Holding Company, Inc., 
Delaware, USA 10 0,01 0,01 
Johnson Controls Austria GmbH, Rakúsko 69 707 99,99 99,99 

Spolu 69 717 100 100 

 
 
Konsolidovaný celok 
 
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Johnson Controls Holding 
Company Inc., Orange Street 1209, Wilmington 198 01, USA, ktorá je súčasťou konsolidovanej 
účtovnej závierky skupiny Johnson Controls Inc. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu 
podnikov zostavuje spoločnosť Johnson Controls Inc., North Green Bay Avenue, P.O.Box 591, 
Milwaukee, WI 53 Wisconsin, USA. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo  
v sídle uvedenej spoločnosti. 
 
Schválenie ú čtovnej závierky za predošlé obdobie 
 
Účtovná závierka Spoločnosti zostavená podľa slovenských účtovných predpisov Zákona NR SR č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“) za predchádzajúce 
účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 10. júna 2010. 
 
 
2 Súhrn hlavných ú čtovných postupov 
 
Táto účtovná závierka bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 
výkazníctvo („IFRS“) platnými v Európskej Únii („EÚ“) za rok končiaci 30. septembra 2010 pre 
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. (ďalej ako „Spoločnosť” alebo „JCI“).  
 
Hlavné účtovné zásady použité pri zostavení tejto  účtovnej závierky (ďalej len „účtovná závierka“) sú 
popísané nižšie. Tieto zásady boli konzistentne uplatnené vo všetkých vykázaných obdobiach. 
 
Účtovným obdobím Spoločnosti je hospodársky rok od 1. októbra do 30. septembra. Údaje vo výkaze 
súhrnných ziskov a strát, výkaze peňažných tokov a súvisiacich poznámkach, uvedené ako obdobie 
2010 resp. 2009, preto predstavujú údaje za hospodárske roky 1.10.2009 až 30.9.2010 resp. 
1.10.2008 až 30.9.2009. 
 
 
2.1 Základné zásady pre zostavenie ú čtovnej závierky  
 
Spoločnosť zostavila túto účtovnú závierku podľa požiadaviek § 17a), ods. 2, Zákona o účtovníctve, 
ako riadnu účtovnú závierku za obdobie od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2010. Slovenský Zákon 
o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za rok končiaci 30. septembra 
2010 podľa IFRS platných v EÚ. 
 
Táto účtovná závierka bola zostavená v súlade s IFRS platnými v EÚ, podľa princípu historických cien 
s výnimkou precenenia derivátových nástrojov ocenených v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná 
vo výkaze súhrnných ziskov a strát.  
 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti a na základe 
akruálneho princípu. Spoločnosť aplikuje všetky Medzinárodné účtovné štandardy a interpretácie 
vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IASB) platné v EÚ, ktoré boli 
účinné k 30. septembru 2010. 
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Predchádzajúca účtovná závierka Spoločnosti podľa slovenských účtovných štandardov (ďalej len 
„SÚŠ“) bola zostavená k 30. septembru 2009. V niektorých oblastiach sa SÚŠ líšia od IFRS platných v 
EÚ. Pri zostavení tejto účtovnej závierky za rok končiaci sa 30. septembra 2010, manažment zmenil 
niektoré účtovné a oceňovacie metódy aplikované v účtovnej závierke zostavenej podľa SÚŠ tak, aby 
došlo k súladu s IFRS platnými v EÚ. Porovnateľné hodnoty za rok 2009 boli upravené tak, aby 
zohľadňovali tieto zmeny. Odsúhlasenie súhrnného zisku a vlastného imania za rok 2009 vykázaných 
v účtovnej závierke zostavenej podľa SÚŠ na súhrnný zisk a vlastné imanie podľa IFRS platných v EÚ 
je uvedené v Poznámke 3. 
 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS platnými v EÚ vyžaduje použitie určitých kľúčových 
účtovných odhadov. Tiež vyžaduje od manažmentu využiť úsudok v procese uplatnenia účtovných 
zásad Spoločnosti. Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň úsudku alebo komplexnosti, prípadne oblasti, 
v ktorých predpoklady a odhady významne ovplyvňujú účtovnú závierku, sú uvedené v Poznámke 4 
 
Táto účtovná závierka je zostavená v eurách („EUR“). 
 
 
2.2 Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie ú činné v rokoch 2009/2010 
 

Vydané štandardy, interpretácie a novely štandardov , ktoré sú ú činné po 30. septembri 2010  

Aplikácia nižšie uvedených nových štandardov, interpretácií a doplnení k vydaným štandardom nemá 
podstatný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti (ak nie je uvedené inak): 

 
IFRIC 12, Koncesie na poskytovanie služieb. IFRIC 12 platí pre zmluvy s verejným sektorom 
súvisiace s rozvojom, financovaním a údržbou infraštruktúry. Spoločnosť neposkytuje služby 
verejnému sektoru na základe koncesie a táto interpretácia preto nebude mať vplyv na účtovnú 
závierku Spoločnosti. IFRIC 12 bol schválený Európskou úniou 25. marca 2009 s účinnosťou od  
1. januára 2010. 
 
Novela IFRIC 14,  Zálohy na minimálne príspevky do dôchodkového plánu  – (účinná pre ročné 
účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2011 alebo neskôr). Táto novela bude mať len obmedzený 
dopad, pretože sa týka len tých spoločností, ktoré majú stanovenú minimálnu hranicu príspevku do 
dôchodkového plánu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením. Odstraňuje neúmyselne 
spôsobené dôsledky IFRIC 14, ktorý sa  týka dobrovoľne predplatených príspevkov so stanovenou 
minimálnou hranicou. Táto interpretácia bola schválená Európskou úniou dňa 19. júla 2010. IFRIC 14 
nie je relevantný pre činnosť Spoločnosti. 
 
IFRIC 15, Dohody o výstavbe nehnute ľností. Interpretácia sa týka účtovania výnosov a s nimi 
súvisiacich nákladov v spoločnostiach zaoberajúcich sa výstavbou nehnuteľností buď priamo alebo 
prostredníctvom subdodávateľov a poskytuje návod na určenie toho, či dohody o výstavbe 
nehnuteľností spadajú do pôsobnosti IAS 11 alebo IAS 18. Taktiež uvádza kritériá na stanovenie toho, 
kedy by mali účtovné jednotky vykazovať výnosy z takýchto transakcií. IFRIC 15 bol schválený 
Európskou úniou dňa 22. júla 2009 s účinnosťou od 1. januára 2010. Interpretácia nie je pre činnosť 
Spoločnosti relevantná.  
 
IFRIC 16, Zabezpečenie (hedging) čistej investície v zahrani čnej prevádzke  (interpretácia účinná 
pre účtovné obdobia začínajúce 1. októbra 2008 alebo neskôr). Interpretácia vysvetľuje, ktoré kurzové 
riziká spĺňajú podmienky pre účtovanie o hedgingu a uvádza, že prepočet z funkčnej meny na menu 
prezentácie nevytvára riziko, na ktoré by sa mohlo aplikovať účtovanie o hedgingu. IFRIC 16 dovoľuje, 
aby zabezpečovací nástroj vlastnila ľubovoľná spoločnosť resp. spoločnosti v skupine s výnimkou 
zahraničnej prevádzky, ktorá je sama zabezpečovaná. Interpretácia tiež objasňuje, ako sa počíta zisk 
resp. strata preúčtovaný /(-á) z rezervy na kurzový prepočet do výkazu súhrnných ziskov a strát pri 
predaji zabezpečovanej zahraničnej prevádzky. Spoločnosti použijú prospektívne štandard IAS 39 na 
odúčtovanie hedgingu, v prípade ak zabezpečenie nesplní kritériá účtovania o hedgingu uvedené v 
IFRIC 16. IFRIC 16 bol schválený Európskou úniou dňa 4. júna 2009 s účinnosťou od  
 



JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o .                              
Účtovná závierka k 30. septembru 2010 pripravená pod ľa Medzinárodných štandardov pre 
finan čné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii 
   

  7   

 
 
1. januára 2010. Neočakáva sa, že táto interpretácia bude mať významný dopad na účtovnú závierku 
Spoločnosti.  
 
IFRIC 17, Nepeňažné dividendy pre majite ľov akcií a obchodných podielov  (účinná pre účtovné 
obdobia začínajúce 1. júla 2009). Interpretácia objasňuje, kedy a ako sa má účtovať prevod 
nepeňažného majetku formou dividend akcionárom a majiteľom obchodných podielov. Záväzok 
previesť nepeňažný majetok formou dividendy je účtovná jednotka povinná oceniť v reálnej hodnote 
majetku, ktorý sa má previesť. Zisk resp. strata z vyradenia nepeňažného majetku sa vykáže vo 
výkaze súhrnných ziskov a strát, keď účtovná jednotka príslušnú dividendu týmto majetkom splatí. 
Táto interpretácia bola schválená Európskou úniou dňa 27. novembra 2009. IFRIC 17 nie je 
relevantná pre činnosť Spoločnosti pretože Spoločnosť neprevádza nepeňažný majetok vlastníkom. 
 
IFRIC 18, Prevody majetku od zákazníkov  (účinná pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 
alebo neskôr). Interpretácia objasňuje účtovanie o prevodoch majetku od zákazníkov, menovite: 
okolnosti, za ktorých je naplnená definícia majetku; vykazovanie majetku a stanovenie jeho 
obstarávacej ceny pri počiatočnom vykazovaní; identifikácia samostatne identifikovateľných služieb 
(jedna alebo viacero služieb výmenou za prevedený majetok); vykazovanie výnosov a účtovanie 
o prevodoch hotovosti od zákazníkov. Táto interpretácia bola schválená Európskou úniou dňa  
27. novembra 2009. IFRIC 18 nie je relevantný pre činnosť Spoločnosti.  
 
IFRIC 19, Vyrovnanie finan čného záväzku nástrojmi vlastného imania (účinná pre účtovné 
obdobia začínajúce 1. júla 2010 alebo neskôr). Táto interpretácia upresňuje požiadavky IFRS, ak 
účtovná jednotka uhradí záväzok vlastnými akciami, pričom požaduje oceniť vydané akcie ich reálnou 
hodnotou. Táto interpretácia bola schválená Európskou úniou dňa 23. júla 2010. IFRIC 19 nie je 
relevantný pre činnosť Spoločnosti.  
  
IFRS 1, Prvá aplikácia Medzinárodných štandardov fi nančného výkazníctva  (nasledujúca novelu 
z decembra 2008, účinná pre prvú účtovnú závierku zostavenú v súlade s IFRS za obdobie začínajúce 
dňa 1. júla 2009 alebo neskôr). Novelizovaný štandard IFRS 1 zachoval obsah predchádzajúcej verzie 
pri zmenenej forme a štruktúre jeho prezentácie s cieľom zlepšiť jeho zrozumiteľnosť 
a adaptovateľnosť na budúce zmeny. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 25. novembra 
2009. Novelizovaný štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Novela IFRS 1, Prvá aplikácia Medzinárodných štanda rdov finan čného výkazníctva  (účinná od 1. 
januára 2010 alebo neskôr). Táto novela sa týka možnosti uplatniť výnimku z všeobecných pravidiel 
IFRS pri prvotnom prechode podniku na IFRS, a to v oblasti prenájmu, ťažobného priemyslu 
a záväzkov z likvidácie a rekultivácie. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 23. júna 2010. 
Novelizovaný štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Novela IFRS 1, Ďalšie výnimky pre subjekty, ktoré po prvýkrát aplik ujú IFRS – (účinná pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2010 alebo neskôr). Subjekty, ktoré už zostavujú účtovné výkazy 
podľa IFRS mali udelenú výnimku z povinnosti uvádzať porovnateľné údaje pre nové zverejnenia 
požadované marcovými novelami IFRS 7, Finančné nástroje: Zverejnenia. Táto novela IFRS 1 
poskytuje subjektom, ktoré po prvýkrát uplatňujú IFRS, také isté prechodné podmienky ako novela 
IFRS 7. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 30. júna 2010. Novelizovaný štandard 
nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Novela IFRS 2, Platby vo forme alebo na základe vla stných akcií  (účinná pre účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2009). Táto novela objasňuje vykazovanie odmien vo forme akcií 
v konsolidovaných aj v individuálnych účtovných závierkach. Táto novela do IFRS 2 tiež zapracováva 
úpravu už skôr obsiahnutú v IFRIC 8 a IFRIC 11, čím zároveň tieto dve interpretácie ruší. Novela 
nadväzuje na pohyby uvedené v interpretácii IFRIC 11 za účelom posúdenia plánov, ktoré neboli 
posúdené v predchádzajúcej interpretácii. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa  
23. marca 2010. Novelizovaný štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
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Novela IAS 24, Zverej ňovanie o spriaznených osobách  (účinná od 1. januára 2011 alebo neskôr). 
Táto novela zavádza čiastočnú výnimku z požiadaviek na zverejňovanie informácií v účtovných 
závierkach subjektov, v ktorých uplatňuje určitý vplyv štát a ďalej obsahuje upravenú definíciu 
spriaznenej strany. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 19. júla 2010. Novelizovaný 
štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Novela IAS 32, Finan čné nástroje s právom spätného odpredaja a záväzky v znikajúce pri 
likvidácii a novela IAS 1  (novela účinná pre účtovné obdobia začínajúce po 1. januári 2009). Novela 
vyžaduje, aby určité finančné nástroje, ktoré spĺňajú definíciu finančného záväzku, boli klasifikované 
ako vlastné imanie. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 21. januára 2009. Novelizovaný 
štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Zlepšenia Medzinárodných štandardov finan čného výkazníctva  (vydané v apríli 2009; novely 
IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 a IFRIC 16 sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 
alebo po tomto dátume; novely IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 a IAS 39 sú účinné pre 
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010 alebo po tomto dátume). Zlepšenia pozostávajú z 
kombinácie podstatných zmien a vysvetlení v nasledujúcich štandardoch a interpretáciách: 
vysvetlenie, že akvizície spoločností pod spoločnou kontrolou a založenie spoločného podniku 
nespadajú pod IFRS 2; vysvetlenie požiadaviek pre zverejňovanie stanovené v IFRS 5 a v iných 
štandardoch pre dlhodobý majetok zatriedený ako určený na predaj (alebo skupín určených na predaj) 
alebo ako ukončované činnosti; upresnenie, že požiadavka na vykazovanie celkovej hodnoty majetku 
a záväzkov za každý vykazovaný segment podľa IFRS 8 sa uplatňuje len ak sú tieto údaje pravidelne 
poskytované vedeniu zodpovednému za rozhodovanie o alokovaní zdrojov; novela IAS 1 umožňujúca 
zatriedenie určitých záväzkov uhrádzaných vlastnými akciami alebo obchodnými podielmi spoločnosti 
ako dlhodobé; zmena v IAS 7, že len tie výdavky, ktoré splnia kritériá na vykázanie ako majetok, je 
možné klasifikovať ako investičné činnosti; umožnenie klasifikácie určitých dlhodobých zmlúv o nájme 
pozemkov ako finančný lízing podľa IAS 17 aj bez toho, aby bolo vlastníctvo pozemkov prevedené na 
konci doby nájmu; poskytnutie ďalšieho usmernenia k IAS 18 ohľadom určovania, či spoločnosť koná 
sama za seba alebo ako sprostredkovateľ; vysvetlenie v IAS 36, že jednotky generujúce peňažné toky  
by nemali byť väčšie ako prevádzkové segmenty pred agregáciou; novela IAS 38 týkajúca sa určenia 
reálnej hodnoty (fair value) nehmotného majetku získaného podnikovou kombináciou; novela IAS 39 
(i) o tom, že IAS 39 sa aplikuje aj na opčné zmluvy, ktoré môžu viesť k podnikovým kombináciám, (ii) 
vysvetľujúca, v ktorom období je potrebné reklasifikovať zisky a straty plynúce z nástrojov 
zabezpečujúcich peňažné toky a to z vlastného imania do zisku alebo straty, (iii) o stanovení, že právo 
na predčasné splatenie má blízky vzťah k hostiteľskému finančnému nástroju, ak pri jeho uplatnení 
dlžník nahradí hospodársku stratu veriteľovi; novela IFRIC 9 určuje, že vnorené deriváty v zmluvách 
získaných v transakciách pod spoločnou kontrolou a pri založení spoločného podniku nespadajú pod 
IFRIC 9; a odstránenie obmedzenia v IFRIC 16, že zaisťovacie nástroje by nemali byť držané 
zahraničnou prevádzkou, ak je sama predmetom zaistenia. Táto novela bola schválená Európskou 
úniou dňa 23. marca 2010. Novelizovaný štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Zlepšenia Medzinárodných štandardov finan čného výkazníctva  (vydané v máji 2010 a účinné od 
1. januára 2011). Zlepšenia pozostávajú z kombinácie podstatných zmien a vysvetlení v nasledujúcich 
štandardoch a interpretáciách: Novela IFRS 1 (i) umožňuje, že všetky účtovné hodnoty podľa 
Všeobecne prijatých účtovných predpisov sa budú môcť použiť ako predpokladaný náklad na 
príslušnú položku dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku, ak bola táto položka súčasťou 
transakcie podliehajúcej regulovaným cenám, (ii) umožňuje považovať precenenie pri zmene okolností 
za predpokladaný náklad na dlhodobý hmotný majetok aj v prípade, že k preceneniu došlo počas 
obdobia, za ktoré subjekt po prvýkrát zostavil účtovnú závierku podľa IFRS (iii) vyžaduje, aby subjekt, 
ktorý po prvýkrát uplatňuje IFRS, vysvetlil zmeny v účtovných zásadách a metódach alebo vo 
výnimkách podľa IFRS 1 v čase medzi prvou predbežnou správou podľa IFRS a účtovnou závierkou 
podľa IFRS; Novela IFRS 3 (i) vyžaduje ocenenie podielov bez kontrolného vplyvu, ktoré nie sú 
súčasným obchodným podielom alebo neoprávňujú vlastníka na pomerný podiel na čistom majetku v 
prípade likvidácie, v reálnej hodnote (ak iný štandard nevyžaduje ocenenie na inej báze), (ii) poskytuje 
inštrukcie v prípade že nadobúdateľ uskutoční platbu formou akcií, ktorá nebola zmenená alebo bola 
dobrovoľne zmenená v dôsledku podnikovej kombinácie  a (iii) poskytuje objasnenie, že podmienené 
úhrady vyplývajúce z podnikových kombinácií, ktoré sa realizovali pred dátumom účinnosti 
novelizovaného IFRS 3 (vydaného v januári 2008) sa budú účtovať podľa IFRS 3; IFRS 7 bol  
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novelizovaný s cieľom objasniť niektoré požiadavky na zverejnenie, konkrétne (i) kladie výslovný 
dôraz na interakciu medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zverejneniami o charaktere a rozsahu 
finančného rizika, (ii) odstraňuje požiadavku zverejniť účtovnú hodnotu finančného majetku v súvislosti 
s ktorým boli dohodnuté nové podmienky a ktorý by bol v opačnom prípade po lehote splatnosti alebo 
by jeho hodnota poklesla, (iii) nahrádza požiadavku zverejniť reálnu hodnotu kolaterálu/zábezpeky 
všeobecnejšou požiadavkou zverejniť jeho finančný dopad a (iv) poskytuje objasnenie, že subjekt 
musí zverejniť hodnotu zabavenej zábezpeky/kolaterálu k dátumu účtovnej závierky a nie hodnotu  
získanú počas vykazovaného obdobia; IAS 27 bol novelizovaný vysvetlením prechodných pravidiel 
platných pre IAS 21, 28 a 31, ktoré boli súčasťou novely IAS 27 z januára 2008; novela IAS 34 
obsahuje doplňujúce príklady významných udalostí a transakcií, ktoré vyžadujú zverejnenie  
v priebežnej zhustenej účtovnej správe, vrátane transferov medzi jednotlivými úrovňami v hierarchii 
reálnej hodnoty, zmien v klasifikácii finančného majetku alebo zmien v podnikateľskom či 
ekonomickom prostredí, ktoré ovplyvňuje reálne hodnoty finančných nástrojov subjektu; a novela 
IFRIC 13 má za cieľ podať vysvetlenie k oceňovaniu udelených kreditov/bodov. Skupina 
nepredpokladá, že novely budú mať významný dopad na jej účtovnú závierku, s výnimkou novely  
k IAS 1, ktorú Skupina prijala skôr. Táto novela ešte nebola schválená Európskou úniou. Novelizovaný 
štandard nemá zásadný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
 
IFRS 9, Finan čné nástroje, časť 1: Klasifikácia a Oce ňovanie (účinný od 1. januára 2013). IFRS 9 
bol vydaný v novembri 2009 a nahrádza časti IAS 39, ktoré upravujú klasifikáciu a oceňovanie 
finančného majetku. Základné charakteristiky štandardu sú: 
 
• Finančný majetok bude klasifikovaný do dvoch kategórií pre účely ocenenia: majetok oceňovaný 

reálnou hodnotou a majetok oceňovaný v amortizovanej hodnote metódou efektívnej úrokovej 
miery. Klasifikácia bude musieť byť uskutočnená v čase obstarania finančného majetku a závisí 
od obchodného modelu pre riadenie finančných nástrojov a charakteristík zmluvných peňažných 
tokov daného finančného majetku. 

 
• Finančný majetok bude oceňovaný v amortizovanej hodnote metódou efektívnej úrokovej miery 

len ak pôjde o dlhový finančný nástroj a zároveň (i) cieľom obchodného modelu účtovnej jednotky 
je vlastniť tento majetok za účelom zinkasovania jeho zmluvných peňažných tokov a (ii) zmluvné 
peňažné toky predstavujú len platby istiny a úrokov (t.j. finančný nástroj má len základné úverové 
charakteristiky). Všetky ostatné dlhové nástroje budú oceňované v reálnej hodnote pričom 
výsledok precenenia ovplyvní zisk alebo stratu. 

 
• Akcie a obchodné podiely budú oceňované v reálnej hodnote. Akcie držané na obchodovanie 

budú preceňované s vplyvom na zisk alebo stratu. Účtovná jednotka bude môcť jednorazovo a 
neodvolateľne v čase obstarania rozhodnúť pre preceňovanie ostatných akcií a obchodných 
podielov (i) s vplyvom na zisk alebo stratu, alebo (ii)  s vplyvom na ostatný súhrnný zisk alebo 
stratu. Reklasifikácia alebo recyklovanie precenenia do zisku alebo straty v čase predaja alebo 
zníženia hodnoty nebude možná. Uvedené rozhodnutie o klasifikácii bude možné uskutočniť 
samostatne pre každú obstaranú investíciu do akcií alebo obchodných podielov. Dividendy budú 
vykázané s vplyvom na zisk alebo stratu v prípade, že predstavujú výnos z investície a nie 
vrátenie investície. 

 
• Väčšina požiadaviek IAS 39 na klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov boli prenesené bez 

zmeny do IFRS 9. Hlavnou zmenou je, že účtovné jednotky budú musieť vykázať vplyv zmien vo 
vlastnom kreditnom riziku finančných záväzkov klasifikovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 
a strát v Inom súhrnnom zisku/strate. 

 
Spoločnosť momentálne posudzuje vplyv nového štandardu na jej účtovnú závierku. IFRS 9 zatiaľ 
nebol schválený Európskou úniou.  
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Novela IFRIC 14, IAS 19, Obmedzenie hornej hranice vykazovanej hodnoty majetku plánu 
s vopred stanoveným dôchodkovým plnením, minimálne požiadavky na financovanie a vz ťahy 
medzi nimi. (účinná od 1. januára 2011 alebo neskôr). Novela sa aplikuje v prípadoch, kedy účtovná 
jednotka je predmetom minimálnych požiadaviek na financovanie penzijného plánu a platí preddavky 
na penzijné príspevky. Novela upresňuje, kedy môže takáto účtovná jednotka účtovať o preddavku 
ako o aktíve. Táto novela bola schválená Európskou úniou dňa 16. decembra 2008. Novelizovaný 
štandard nemá vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Klasifikácia emisií práv - novela IAS 32, Finan čné nástroje: zverejnenie a prezentácia  (vydaná v 
októbri 2009; účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. februára 2010 alebo neskôr). Novela 
oslobodzuje účtovné jednotky od povinnosti klasifikovať určité emisie odberných práv na akcie s 
výnosmi denominovanými v cudzích menách ako finančné deriváty.  
 
Táto novela bola schválená Európskou úniou 23. decembra 2009. Novelizovaný štandard nemá 
zásadný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
Okrem vyššie uvedených dopadov sa neočakáva, že nové štandardy a interpretácie budú mať 
významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti. 
 
 
2.3 Prepo čet cudzej meny 
 
Funkčná mena a mena prezentácie 
 
Položky zahrnuté v účtovnej závierke Spoločnosti sú ocenené v mene primárneho ekonomického 
prostredia, v ktorom Spoločnosť pôsobí („funkčná mena“). Účtovná závierka je zostavená v mene 
Euro („EUR“), ktoré je funkčnou menou a menou vykazovania Spoločnosti.  
 
Slovenská republika prijala Euro ako výlučné zákonné platidlo s účinnosťou od 1. januára 2009. 
Prechod zo slovenskej koruny na Euro, vrátane ocenenia majetku, záväzkov a vlastného imania sa 
uskutočnil použitím schváleného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK. Spoločnosť zmenila svoju 
funkčnú menu na Euro k rovnakému dátumu 1. januára 2009. Do 31. decembra 2008 bola funkčnou 
menou Spoločnosti slovenská koruna („SKK“). 
 
Pri stanovení funkčnej meny sa zohľadňovali nasledujúce faktory: 
 

• mena, ktorá má najväčší vplyv na predajné ceny výrobkov, tovaru a služieb, 
• mena, ktorá významne ovplyvňuje osobné náklady, 
• mena, ktorá má výrazný vplyv na materiálové a iné náklady. 

 
Zisky vyplývajúce z prepočtu slovenskej koruny na Euro sú vykázané ako dopad z eurokonverzie v 
súhrnnom výkaze ziskov a strát (Poznámka 27). 
 
Prepočet funkčnej meny na menu vykazovania  
 
Finančné údaje pôvodne vykázané vo funkčnej mene SKK do 31. decembra 2008 (t.j. zostatky  
k 1. októbru 2008 a transakcie za 3 mesiace do 31. decembra 2008) boli prepočítané na funkčnú 
menu EUR použitím výmenného kurzu platného k dátumu transakcie, Spoločnosť však pre 
zjednodušenie použila kurz 1 EUR = 30,297 SKK v danom období. Výsledný kurzový rozdiel bol 
vykázaný v Inom súhrnnom zisku za finančný rok 2009. 
 
Prepočet cudzích mien 
 
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným k dátumu 
transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce zo zúčtovania týchto transakcií a z prepočtu 
monetárneho majetku a záväzkov v cudzej mene výmenným kurzom ku koncu roka sú vykázané  
v Súhrnnom výkaze ziskov a strát. 
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2.4 Dlhodobý hmotný majetok 
 
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú ocenené v obstarávacej cene zníženej o oprávky a akékoľvek 
akumulované straty zo zníženia hodnoty. Historické obstarávacie ceny zahŕňajú výdavky, ktoré sa 
dajú priamo priradiť k obstaraniu danej položky majetku, ako je cena obstarania vrátane dovozných 
poplatkov (ciel) a nevratných daní a všetky náklady, ktoré je možné priamo priradiť k majetku, aby bol 
presunutý na miesto a dokončený do stavu, ktorý je potrebný na jeho prevádzkovanie v súlade so 
zámerom manažmentu, vrátane nákladov na úvery a pôžičky k dlhodobým investíciám po splnení 
kritérií pre vykázanie. 
 
Výdavky po zaradení majetku do užívania sa kapitalizujú iba ak je pravdepodobné, že Spoločnosti 
budú v súvislosti s danou položkou majetku plynúť budúce ekonomické úžitky a tieto výdavky možno 
spoľahlivo oceniť. Náklady vynaložené za účelom nahradenia väčšej časti alebo komponentov 
dlhodobého hmotného majetku sú aktivované a nahradená časť je vyradená.  Ostatné náklady na 
opravy a údržbu sa účtujú do ziskov a strát v tom účtovnom období, v ktorom boli vynaložené. 
 
Hlavné náhradné dielce a pohotovostné zariadenia spĺňajú podmienky dlhodobého hmotného 
majetku, ak Spoločnosť očakáva ich využitie počas viac ako 1 roka, alebo ak náhradné diely a 
obslužné zariadenia môžu byť využité len v spojení so špecifickou položkou dlhodobého hmotného 
majetku. 
 
Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú. Pri všetkých ostatných položkách hmotného 
majetku sa odpisy počítajú lineárne a odpisujú na konečnú zostatkovú hodnotu počas nasledovnej 
doby predpokladanej ekonomickej životnosti: 
 

 Predpokladaná doba používania v rokoch  
  
Stavby 15 rokov 
Konštrukcie 8 rokov 
Samostatný hnuteľný majetok:  
- Stroje, prístroje a zariadenia 3 – 15 rokov 
- Dopravné prostriedky 4 roky 
- Inventár 8 rokov 
 
 
Každý komponent položky dlhodobého hmotného majetku, ktorého výška obstarávacej ceny je 
významná vzhľadom na celkovú obstarávaciu cenu danej položky, sa odpisuje samostatne. 
Spoločnosť priraďuje proporcionálnu časť sumy pôvodne vykázanej ako položka dlhodobého 
hmotného majetku jej významným komponentom a každý takýto komponent odpisuje samostatne.  
 
Konečná zostatková hodnota a ekonomická životnosť majetku sa prehodnocuje a v prípade potreby 
upravuje ku každému súvahovému dňu. V prípade, že účtovná hodnota majetku je vyššia ako jeho 
odhadovaná realizovateľná hodnota, účtovná hodnota tohto majetku sa zníži na jeho realizovateľnú 
hodnotu a zníženie sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. Realizovateľná hodnota je reálna cena 
majetku znížená o náklady na predaj alebo úžitková hodnota, podľa toho, ktorá je vyššia.  
 
Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený sa odúčtuje zo súvahy spolu s príslušnými oprávkami. 
Zisky alebo straty z vyradenia majetku sa určia ako rozdiel medzi súvisiacimi tržbami a účtovnou 
hodnotou majetku. Tieto sú zahrnuté netto do ziskov a strát. 
 
 
2.5 Dlhodobý nehmotný majetok 
 
Dlhodobý nehmotný majetok je prvotne ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa tiež 
náklady na úvery a pôžičky súvisiace s obstaraním hmotného majetku do doby jeho obstarania. 
Dlhodobý nehmotný majetok je vykázaný, ak je pravdepodobné, že bude prinášať Spoločnosti budúce 
ekonomické úžitky, ktoré sú priraditeľné k majetku a obstarávacia cena majetku môže byť spoľahlivo 
stanovená. 
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Po prvotnom zaúčtovaní je dlhodobý nehmotný majetok ocenený v cene zníženej o oprávky a 
akékoľvek akumulované straty zo zníženia hodnoty. Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný 
lineárne počas jeho predpokladanej doby použiteľnosti. Doba odpisovania a metóda odpisovania sa 
prehodnocujú ku každému súvahovému dňu. 
 
 
Náklady na výskum a vývoj 
 
Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. 
Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný 
výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť, zámer 
dokončenia, možnosť využitia, spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a Spoločnosť má 
dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov 
a zároveň vie spoľahlivo oceniť náklady súvisiace s jeho obstaraním, sa aktivujú, a to maximálne vo 
výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 
 
Náklady na vývoj vrátane nákladov na inžiniering (vývoj výrobku) sa aktivujú, ak ich suma neprevýši 
sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších 
nákladov na vývoj, predaj a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov 
alebo procesov. Ak sa nepreukáže splnenie podmienok  uvedených v predchádzajúcom odseku, účtujú 
sa do nákladov účtovných období, v ktorých vznikli.  
 
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia, v ktorom sa očakáva predaj produktu alebo 
využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť 
z budúcich ekonomických úžitkov. 
 
Softvér 
 
Obstaraný počítačový softvér je ocenený v obstarávacej cene zníženej o oprávky a akékoľvek 
akumulované straty zo zníženia hodnoty, a je klasifikovaný ako dlhodobý nehmotný majetok, pokiaľ 
nie je súčasťou príslušného hardvéru. Softvér je odpisovaný lineárne počas jeho predpokladanej doby 
použiteľnosti (2 – 5 rokov). Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú činnosť softvéru nad rámec jeho 
pôvodnej špecifikácie, sa kapitalizujú a pripočítajú k pôvodnej obstarávacej cene daného softvéru. 
Náklady spojené s údržbou počítačového softvéru sú účtované do nákladov pri ich vzniku.  
 
Náklady na vývoj počítačových programov zaúčtované do nehmotného majetku sa odpisujú lineárne 
počas ich doby použiteľnosti. 
 
 
2.6 Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotné ho majetku 
 
Dlhodobý majetok, ktorý ešte nie je k dispozícii na použitie a nehmotný majetok, ktorý má neurčitú 
dobu použiteľnosti, sa neodpisuje, avšak sa testuje na zníženie hodnoty. Majetok, ktorý sa odpisuje, 
sa pravidelne prehodnocuje na zníženie jeho hodnoty vždy, keď udalosti alebo zmeny v okolnostiach 
naznačujú, že účtovná hodnota majetku nemusí byť spätne získateľná. Strata zo zníženia hodnoty sa 
vykazuje v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho realizovateľnú hodnotu. 
Realizovateľná hodnota predstavuje reálnu hodnotu zníženú o náklady na prípadný predaj alebo 
úžitkovú hodnotu, podľa toho, ktorá je vyššia. Pre účely stanovenia zníženia hodnoty sa majetok 
zaradí do skupín podľa najnižších úrovní, pre ktoré existujú samostatné peňažné toky (jednotky 
generujúce peňažné prostriedky). Majetok, u ktorého došlo k zníženiu hodnoty, sa pravidelne, k 
súvahovému dňu posudzuje, či nie je možné zníženie hodnoty zrušiť.  
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2.7 Podnikové transakcie pod spolo čnou kontrolou 
 
Kúpa podniku alebo časti podniku od spoločnosti pod spoločnou kontrolou je účtovaná v súlade 
s metódou účtovných hodnôt predchodcu. Podľa tejto metódy sa v účtovnej závierke kupujúceho 
vykážu zostatky aktív a pasív vo výške účtovných hodnôt predchodcu od dátumu transakcie pod 
spoločnou kontrolou. Akýkoľvek rozdiel medzi účtovnou hodnotou čistých aktív a kúpnou cenou sa 
v účtovnej závierke vykáže ako úprava vo vlastnom imaní. 
 
 
2.8 Finan čný majetok 
 
Klasifikácia 
 
Spoločnosť člení svoj finančný majetok do nasledovných kategórií: úvery, pohľadávky a finančný 
majetok vykázaný v reálnej hodnote do ziskov a strát. Klasifikácia závisí od účelu, na ktorý bol 
finančný majetok obstaraný a od toho, či je majetok kótovaný na aktívnom trhu. Manažment klasifikuje 
finančný majetok pri jeho prvotnom vykázaní. 
 
Úvery a pohľadávky 
 
Úvery a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými 
splátkami, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu. Sú zahrnuté do obežného majetku, s výnimkou tých 
úverov a pohľadávok, ktorých splatnosť je viac ako 12 mesiacov po súvahovom dni. Tieto sú 
klasifikované ako neobežný majetok. Táto kategória pozostáva z pohľadávok z obchodného styku, 
ostatných pohľadávok, peňazí a peňažných ekvivalentov a úverov spriazneným stranám vykázaných 
v súvahe. 
 
Finančný majetok v reálnej hodnote účtovaný do ziskov a strát 
 
Táto kategória obsahuje deriváty (Poznámka 2.9). 
 
Vykázanie a ocenenie finančného majetku 
 
Kúpa a predaj finančného majetku sa vykazuje v deň dohodnutia transakcie, teda v deň, keď sa 
Spoločnosť zaviaže daný majetok kúpiť alebo predať. Finančný majetok sa prvotne oceňuje v jeho 
reálnej hodnote zvýšenej o, v prípade finančného majetku nie v reálnej hodnote účtovaného do ziskov 
a strát, transakčné náklady, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu. 
 
Úvery a pohľadávky sú ocenené v amortizovanej obstarávacej cene použitím metódy efektívnej 
úrokovej miery, v prípade potreby upravené o opravnú položku zo zníženia hodnoty. Finančný majetok 
účtovaný v reálnej hodnote do ziskov a strát je ocenený v reálnej hodnote.  
 
Opravná položka zo zníženia hodnoty úverov a pohľadávok sa tvorí vtedy, keď existuje objektívny 
dôkaz, že Spoločnosť nebude schopná získať všetky sumy splatné podľa pôvodne dohodnutých 
podmienok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že na dlžníka bude vyhlásené 
konkurzné konanie alebo finančná reštrukturalizácia a neplatenie po dohodnutom dátume splatnosti 
sa považujú za indikátory zníženia hodnoty úverov alebo pohľadávok.  
 
Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou a súčasnou hodnotou 
odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou 
nástroja. Účtovná hodnota aktíva sa zníži použitím účtu opravnej položky a suma straty zo zníženia  
hodnoty sa zaúčtuje do ziskov a strát. V prípade, že pohľadávka z obchodného styku nie je spätne 
získateľná, odpíše sa oproti súvisiacemu účtu opravnej položky. 
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Finančný majetok je odúčtovaný, keď: 
  
a) majetok je splatený, alebo práva na peňažné toky z tohto majetku uplynuli iným spôsobom alebo  
b) Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z finančného majetku alebo uzatvorila dohodu o  

prevode príjmov z tohto majetku okamžite po obdržaní príjmu, pričom  
- previedla v podstate všetky riziká a prínosy spojené s vlastníctvom tohto majetku alebo  
- nepreviedla ani si neponechala v podstate všetky riziká a prínosy spojené s vlastníctvom, ale 

neponechala si kontrolu. Kontrola je ponechaná, ak zmluvná strana nemá praktickú schopnosť 
predať tento majetok nezávislej tretej strane bez toho, aby predaj nepodliehal ďalším 
obmedzeniam. 

 
 
2.9 Derivátové finan čné nástroje 
 
Spoločnosť používa finančné deriváty na ekonomické zabezpečenie kurzového a úrokového rizika 
z prevádzkových, finančných a investičných činností. Tieto deriváty nespĺňajú kritériá 
zabezpečovacích derivátov a sú preto účtované ako deriváty na obchodovanie. Deriváty sa prvotne 
vykazujú v reálnej hodnote v deň uzatvorenia derivátovej zmluvy (deň obchodu) a následne sa 
preceňujú na reálnu hodnotu. Zmeny reálnej hodnoty derivátov nespĺňajúcich kritériá 
zabezpečovacích derivátov sa vykážu v prevádzkových nákladoch a výnosoch (Poznámka 27).  

Novela IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie, ktorú vydala rada IASB dňa 5. marca 2009, 
zaviedla trojstupňovú hierarchiu, ktorá odráža význam vstupov použitých pri určovaní reálnej hodnoty 
finančných nástrojov, ktoré sú oceňované v reálnej hodnote. Táto hierarchia má nasledovné tri úrovne: 

1. úroveň:  ocenenie kótovanou (neupravenou) cenou zistenou z aktívneho trhu, 
2. úroveň:  ocenenie modelom, ktorého všetky významné vstupné parametre sú priamo zistiteľné 

z finančných trhov, alebo ocenenie cenou kótovanou na trhu, ktorý nie je aktívny, 
3. úroveň:  ocenenie modelom, ktorého niektoré významné vstupné parametre nie sú priamo 

zistiteľné z finančných trhov (subjektívne vstupné parametre). 
 
 
2.10 Zásoby  
 
Zásoby sa vykazujú buď v obstarávacej cene resp. výrobných nákladoch alebo v čistej realizovateľnej 
hodnote, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.  
 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zásoby 
vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Výrobné náklady hotových výrobkov 
a nedokončenej výroby zahŕňajú náklady na materiál, priame mzdové a obdobné náklady, iné priame 
náklady a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou 
činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa 
rozpracovanosti týchto zásob. Spotreba zásob sa oceňuje metódou váženého aritmetického priemeru. 

 

Čistá realizačná hodnota predstavuje predpokladanú predajnú cenu pri bežnom predaji zníženú  
o odhadované náklady na ich dokončenie a odhadované náklady nevyhnutné na uskutočnenie 
predaja. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie než ich čistá realizačná hodnota 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške 
rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. 
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2.11 Zákazková výroba 
 
Zákazková výroba je podľa IAS 11 definovaná ako zákazka špecificky dohodnutá na zhotovenie aktíva. 
Náklady na zákazku sa vykážu v nákladoch v období, v ktorom vznikli. Ak výnos zo zákazky nie je 
možné spoľahlivo odhadnúť, výnosy zo zákazky sa vykážu iba do výšky vynaložených nákladov, 
ktorých pokrytie sa dá predpokladať. 
 
Ak výnos zo zákazky je možné spoľahlivo odhadnúť a existuje predpoklad, že zákazka bude zisková, 
výnosy zo zákazky sa vykážu počas doby trvania zákazky. Ak existuje predpoklad, že náklady na 
zákazku budú vyššie ako výnosy, očakávaná strata zo zákazky sa vykáže ihneď do nákladov. 
 
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia 
zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na 
zákazku podľa rozpočtu. Náklady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou činnosťou na 
zákazke sa nezahrnú do výpočtu stupňa dokončenia ale vykážu sa ako zásoby, preddavky alebo iné 
aktíva, podľa ich charakteru. 
 
Spoločnosť vykazuje ako aktívum pohľadávky od odberateľov pre všetky otvorené zákazky vo výške 
vynaložených nákladov a zisku prevyšujúcich priebežnú fakturáciu. Neuhradené faktúry  a zádržné sú 
vykázané ako pohľadávky. Spoločnosť vykazuje ako pasívum záväzky voči odberateľom pre všetky 
otvorené zákazky ak výška vynaložených nákladov a zisku je nižšia než priebežná fakturácia.  
 
 
2.12 Pohľadávky 
 
Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané 
v účtovnej hodnote získanej metódou efektívnej úrokovej miery, pričom ich hodnota sa znižuje o 
opravnú položku.  
 
 
2.13 Peňažné prostriedky a pe ňažné ekvivalenty 
 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, neterminované vklady 
v bankách a krátkodobé peňažné úložky s pôvodnou dobou splatnosti neprevyšujúcou tri mesiace 
(Poznámka 14). 
 
 
2.14 Vlastné imanie 
 
Základné imanie Spoločnosti tvoria vklady spoločníkov, ktorých štruktúra k 30. septembra 2010 je 
znázornená v nasledovnej tabuľke: 
 
Výška  hlasovacích práv  v EUR % 
   
Johnson Controls Holding Company, Inc., Delaware, USA 9 958 0,01 
Johnson Controls Austria GmbH, Rakúsko 69 707 230 99,99 

Spolu 69 717 188 100,00 

 
 
Okrem vkladov spoločníkov sa ako vlastné imanie klasifikujú aj ostatné kapitálové fondy, zákonný 
rezervný fond, nerozdelený zisk a neuhradená strata. 

Zákonný rezervný fond je tvorený v súlade s Obchodným zákonníkom. Spoločnosť  tvorí zákonný 
rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke, až do výšky 10% 
základného imania. Tento fond sa môže použiť výlučne na navýšenie základného imania alebo na 
krytie straty. 
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2.15 Záväzky z obchodného styku  
 
Záväzky z obchodného styku sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote a následne sa precenia na 
hodnotu zistenú použitím metódy efektívnej úrokovej miery. 
 
 
2.16 Pôžičky 
 
Záväzky z pôžičiek sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote zníženej o transakčné náklady. Následne sa 
úvery oceňujú v zostatkovej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Pôžičky sa klasifikujú 
ako krátkodobé záväzky ak Spoločnosť nemá bezpodmienečné právo odložiť vyrovnanie záväzku po 
dobu minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Úrokové náklady na pôžičku, ktorá bola poskytnutá na účel obstarania kvalifikovaného neobežného 
majetku, sa počas procesu obstarávania aktivujú do obstarávacej ceny dlhodobého majetku, ktorý 
nevyhnutne vyžaduje dlhšie časové obdobie na prípravu na používanie alebo predaj.  

Výnos z dočasného investovania špecifických pôžičiek až do ich vynaloženia na výdavky na majetok 
spĺňajúci kritéria, je odpočítaný od nákladov na prijaté úvery a pôžičky oprávnených na kapitalizáciu. 

Všetky ostatné úrokové náklady sú zaúčtované do nákladov bežného obdobia. 
 
 
2.17 Splatná a odložená da ň z príjmov 
 
Splatná a odložená daňová pohľadávka a záväzok sa vykazujú oddelene od ostatného majetku a 
záväzkov. Daň uvedená vo výkaze súhrnných ziskov a strát za vykazované obdobie zahŕňa splatnú 
daň za účtovné obdobie a odloženú daň. 

Základ splatnej dane z príjmov sa vypočíta z výsledku hospodárenia, ktorý je upravený pripočítaním 
položiek zvyšujúcich a odpočítaním položiek znižujúcich základ dane. 

Odložená daň sa vzťahuje na prechodné rozdiely medzi hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v 
súvahe a ich daňovou základňou ako aj na daňové straty. Odložená daň sa vypočítava pomocou 
daňovej sadzby, schválenej pre obdobie, kedy sa očakáva realizácia odloženej daňovej pohľadávky 
alebo vyrovnanie odloženého daňového záväzku. Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje, ak je 
pravdepodobné, že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možné uplatniť 
odpočítateľné dočasné rozdiely.  
 
 
2.18 Zamestnanecké požitky 
 
Krátkodobé zamestnanecké požitky: 

Platy, mzdy, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú do nákladov 
v účtovnom období, v ktorom zamestnancom Spoločnosti na ne vznikol nárok resp. do hodnoty 
výrobných zásob na konci účtovného obdobia (Poznámka 2.10). Medzi krátkodobé záväzky voči 
zamestnancom patria najmä mzdy a náhrady mzdy za dovolenku. 

 

Dlhodobé zamestnanecké požitky: 

Odchodné 
 
Spoločnosť je podľa slovenskej legislatívy povinná vyplácať svojim zamestnancom pri odchode do 
dôchodku odchodné.  
Záväzok vyplývajúci z tohto zamestnaneckého požitku predstavuje súčasnú hodnotu záväzku zo 
stanovených požitkov k súvahovému dňu spolu s úpravami o nevykázané zisky alebo straty z poistno-
matematických odhadov a náklady minulej služby.  
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2.19 Rezervy (na záväzky) 
 
Rezervy predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a sú ocenené 
súčasnou hodnotou očakávaných výdavkov. Rezervy sú tvorené len vtedy, ak má Spoločnosť súčasnú 
zákonnú alebo implicitnú povinnosť v dôsledku minulej udalosti, pre ktorú je pravdepodobné, že na jej 
vysporiadanie bude potrebný úbytok zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku tejto 
povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť. Rezervy sa nevykazujú pre budúce prevádzkové straty. 
Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dňu a sú upravené podľa súčasného najlepšieho 
odhadu. Rezervy sa oceňujú v súčasnej hodnote nákladov, ktoré sa predpokladajú na vyrovnanie 
záväzku použitím sadzby pred zdanením, ktorá odráža trhové odhady hodnoty peňazí v danom čase 
a riziká, ktoré sú pre záväzok špecifické. Zvýšenie rezervy v dôsledku uplynutia času sa vykáže ako 
nákladový úrok. 
 
 
Ak sa očakáva, že niektoré alebo všetky výdavky potrebné pre zúčtovanie rezervy budú uhradené 
inou stranou, úhrada je zaúčtovaná ako samostatné aktívum len vtedy, ak je prakticky isté, že úhrada 
bude prijatá. Náklady súvisiace s tvorbou rezerv sú vykázané do ziskov a strát bez zníženia o prijaté 
úhrady. 
 
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii vrátane rezervy na 
retrospektívne zmeny cien sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným 
zápisom v prospech účtu rezerv. 
 
 
2.20 Vykazovanie výnosov 
 
Výnosy z predaja tovarov a služieb predstavujú reálnu hodnotu prijatej odmeny alebo pohľadávky za 
predaj tovaru a služieb v rámci bežných činností Spoločnosti, po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, 
diskontov a zliav. Spoločnosť účtuje o výnosoch v čase, kedy je možné výšku výnosu spoľahlivo 
oceniť, je pravdepodobné, že Spoločnosti budú plynúť budúce ekonomické úžitky a keď sú splnené 
kritéria pre vykázanie. 

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú ku dňu realizácie dodávky. Dodávka nie je splnená, pokiaľ 
výrobok nie je doručený na miesto určenia, riziko straty alebo poškodenia neprešlo na zákazníka 
a zákazník akceptoval výrobok v zmysle zmluvy alebo existuje iná evidencia prijatia dodávky. 

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom 
na stav rozpracovanosti danej služby. Výnosové úroky sa účtujú na základe časového rozlíšenia 
metódou efektívnej úrokovej miery. Účtovné postupy pre výnosy súvisiace so zákazkovou výrobou sú 
uvedené v Poznámke 2.11. 

 
2.21 Leasing 
 
Operatívny leasing  

Leasing majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú časť rizík a potenciálnych ziskov spojených 
s vlastníctvom, je klasifikovaný ako operatívny leasing. Splátky realizované v rámci operatívneho 
leasingu sú vykazované lineárne ako náklady do ziskov a strát počas doby trvania leasingu.  

Finančný leasing  

Prenájom dlhodobého hmotného majetku, pri ktorom znáša Spoločnosť všetky riziká a výhody spojené 
s jeho vlastníctvom, sa klasifikuje ako finančný leasing. Majetok obstaraný formou finančného leasingu 
je na začiatku nájomného vzťahu aktivovaný buď v jeho reálnej hodnote alebo v súčasnej hodnote 
minimálnych leasingových splátok podľa toho, ktorá z nich je nižšia. 
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Každá leasingová splátka sa rozdeľuje medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané 
metódou efektívnej úrokovej miery a účtujú sa do výkazu súhrnných ziskov a strát počas doby trvania 
leasingu. Zodpovedajúce záväzky z prenájmu, bez finančných nákladov, sú súčasťou úverov. 
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný prostredníctvom finančného leasingu sa odpisuje buď počas 
doby životnosti majetku alebo počas doby trvania leasingu ak je kratšia a ak Spoločnosť nevie s 
určitosťou povedať, že získa po skončení leasingu vlastníctvo k prenajímanému majetku. 
 
 
3 Prechod z SÚŠ na IFRS platné v EÚ 
 
Spoločnosť prvý raz uplatnila IFRS platné v EÚ v účtovnej závierke zostavenej k 30. septembru 2010 
s dátumom prechodu na IFRS platných v EÚ k 1. októbru 2008. Posledná účtovná závierka zostavená 
podľa slovenských účtovných predpisov je za rok končiaci sa 30. septembra 2009. 
 
IFRS 1 vyžaduje retrospektívnu aplikáciu IFRS platných v EÚ pre ročné obdobia končiace sa dňom 
vykazovania, 30. septembra 2010. Táto verzia bola konzistentne uplatnená pri zostavení otváracej 
súvahy k 1. októbru 2008 a nasledujúcich období do dátumu prvého vykázania. Pri zostavení tejto 
účtovnej závierky Spoločnosť uplatnila povinné výnimky a zvolila si uplatnenie určitých voliteľných 
výnimiek z retrospektívnej aplikácie. Nasledovné voliteľné výnimky a oslobodenia boli relevantné pre 
Spoločnosť: 
 
(a) Výnimka z podnikových kombinácií . Skupina sa rozhodla neaplikovať IFRS 3 retrospektívne na 

minulé podnikové kombinácie (pred dátumom prechodu na IFRS platné v EÚ). Aktíva a pasíva 
zlúčenej spoločnosti pred dátumom prechodu na IFRS boli ocenené v Spoločnosti v ich 
pôvodných účtovných hodnotách. 
 

 
Nasledujúce porovnania vyčíslujú vplyv prechodu zo slovenských účtovných štandardov na IFRS 
platné v EÚ k 1. októbru 2008, k 30. septembru 2009 a za hospodársky rok 2009: 
 
Odsúhlasenie vlastného imania 

   30. september 2009  1. október 2008  
 -  
Vlastné imanie vykázané pod ľa SÚŠ v tis. EUR -27 276 9 004 
Úpravy:   
   - Doúčtovanie rezervy na odchodné - 139 - 138 
Oprava chýb   
   - Doúčtovanie záväzkov na prijaté služby -3 397 - 8 849 

 Ostatné 1 33 
Vlastné imanie pod ľa IFRS platných v EÚ - 30 811 50 
 
 
Odsúhlasenie súhrnného výsledku hospodárenia za rok končiaci 30. septembra 2009 

   2009 
 - 
Výsledok hospodárenia vykázaný pod ľa SÚŠ v tis. EUR -29 241 
Úpravy  
   - Preúčtovanie precenenia finančných derivátov 1 810 
Oprava chýb  
   - Doúčtovanie záväzkov na prijaté služby -3 397 
 Ostatné – vplyv zmeny funkčnej meny -33 
Súhrnný výsledok  vykázaný pod ľa IFRS platných v  EÚ -30 861 
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Odsúhlasenie peňažných tokov za rok končiaci 30. septembra 2009 
 
Peňažné toky z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti Skupiny vykázané podľa SÚŠ sa 
významne neodlišujú od IFRS platných v EÚ. 
 
 
Kľúčové úpravy v rozdieloch medzi SÚŠ a IFRS boli nasledovné: 
 
Zamestnanecké požitky – rezerva na odchodné 

Podľa SÚŠ Spoločnosť neúčtovala o záväzku na odchodné. Spoločnosť v súlade s IFRS platnými 
v EÚ zaúčtovala záväzok na odchodné podľa IAS 19. 
 
Doúčtovanie záväzkov na služby 
Spoločnosť obdržala faktúru zo Skupiny Johnson Controls po schválení SÚŠ účtovnej závierky za rok 
2008 počas roka 2009, ktorá vecne a časovo súvisela s obdobím 2008. Pri prvom vykázaní IFRS 
Spoločnosť opravila výšku svojich záväzkov na nevyfakturované dodávky o uvedenú faktúru. 
 
Precenenie finančných derivátov 
V zmysle SÚŠ sa zmena v reálnej hodnote menových forwardov účtuje cez vlastné imanie. Podľa 
IFRS platných v EÚ, zmeny v reálnej hodnote derivátov sú účtované do ziskov a strát. Z uvedeného 
dôvodu vzniká rozdiel medzi SÚŠ a IFRS len pri odsúhlasení výsledku hospodárenia. 
 
 
4 Zásadné ú čtovné odhady a úsudky 
 
Spoločnosť vykonáva odhady a používa predpoklady ohľadne budúcich období. Výsledné účtovné 
odhady sa podľa ich definície zriedka rovnajú skutočným výsledkom. Ďalej v texte uvádzame odhady 
a predpoklady, ktoré nesú významné riziko, že v nasledujúcom období bude potrebné vykonať 
významnú úpravu účtovnej hodnoty majetku alebo záväzkov. Spoločnosť taktiež vykonáva určité 
významné úsudky pri aplikácii účtovných zásad, ako je uvedené nižšie.  
 
Odhadovanie doby životnosti dlhodobého hmotného majetku 
Priemerná doba životnosti odpisovaného dlhodobého hmotného majetku predstavuje približne 7,5 
roka. Oprava priemernej doby životnosti o 1 rok by zmenila ročný odpis o 1,2 mil. EUR. 
 
Daňové záležitosti 
Niektoré oblasti Slovenskej daňovej legislatívy ešte neboli úspešne otestované v praxi. Výsledkom 
toho je neistota ako budú uplatnené daňovými orgánmi. Rozsah tejto neistoty sa nedá kvantifikovať. 
Zníži sa len pri právnom precedense alebo ak budú k dispozícii oficiálne interpretácie. 
 
Vykázanie odloženej daňovej pohľadávky 
Odložená daňová pohľadávka sa zaúčtuje do výšky, ktorá je pravdepodobná, že bude využitá 
v budúcnosti. Spoločnosť v minulých účtovných obdobiach vykázala významné daňové straty 
a neuplatnené daňové odpisy hmotného majetku. Spoločnosť neúčtovala o odloženej dani k 30. 
septembru 2008 ani k 30. septembru 2009 t.j. pred prechodom na IFRS, nakoľko podľa jej odhadu 
nebolo isté, či Spoločnosti vzniknú v budúcnosti dostatočné zdaniteľné príjmy resp. základy dane, voči 
ktorým si bude môcť Spoločnosť uplatniť dočasné rozdiely existujúce k uvedeným dátumom. Pri 
prechode na IFRS Spoločnosť posúdila, či boli dané odhady vykonané podľa slovenských účtovných 
postupov v súlade s IFRS a potvrdila ich správnosť k obom uvedeným dátumom. Z dôvodu 
rozhodnutia spoločníkov Spoločnosti v priebehu roku 2010 o predaji časti podniku (Poznámka 31) 
Spoločnosť dosiahla dostatočný zdaniteľný príjem a uplatnila si všetky kumulované daňové straty 
predošlých období.  
 
Spoločnosť rovnako posúdila pravdepodobnosť využitia dočasných rozdielov k 30. septembru 2010 
a neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke. Tento odhad bol vykonaný na základe schválených 
plánov na nasledujúce dva roky a predpokladu do roku 2015, pričom Spoločnosť posúdila výšku 
očakávaných zdaniteľných príjmov a základu dane. 
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Posúdenie znehodnotenia dlhodobého majetku 
Celosvetové odvetvie automobilového priemyslu bolo významne postihnuté krízou, ktorá sa začala v 
polovici roka 2007, a ktorá mala za následok významné zníženie očakávanej výroby a predaja 
motorových vozidiel. Toto zníženie malo od konca roku 2008 významný negatívny dopad na výrobcov 
automobilov, ako aj subdodávateľov automobilových dielov a súčiastok. 
 
Manažment Spoločnosti posúdil potenciálne vplyvy krízy na Spoločnosť a zhodnotil, že kríza sa vo 
všeobecnosti v skupine Johnson Controls v rámci Európy začala prejavovať v prvom kvartáli 
finančného roka 2009. 
 
Manažment Spoločnosti na základe dostupných údajov a predpokladov posúdil aký dopad by tento 
vývoj mohol mať na budúcu finančnú situáciu Spoločnosti a možné zníženie hodnoty dlhodobého 
majetku k súvahovým dňom 30. septembra 2008, 2009 a 2010. Spoločnosť vykonala analýzu 
znehodnotenia dlhodobého majetku na základe kalkulácie hodnoty z používania, pričom 
peňazotvornou jednotkou bol výrobný závod. Diskontované peňažné toky majetku boli vypočítané 
prostredníctvom konzervatívneho odhadu budúcich trhových podmienok a 10,31%-nej diskontnej 
sadzby. Spoločnosť zohľadnila v peňažných tokoch schválené plány na roky 2011 a 2012 a následne 
2% rast objemu výnosov. Peňažné toky boli plánované na obdobie 10 rokov a následne sa uvažovalo 
s dlhodobo udržateľným rastom 2,9% ročne. Testovanie nepreukázalo, že by hodnota majetku bola 
znížená k 30. septembru 2010, k 30. septembru 2009 ani k 30. septembru 2008. Avšak, ak budúce 
projekcie peňažných tokov nebudú uskutočnené buď z dôvodu pretrvávajúceho obdobia recesie alebo 
iných nepredvídateľných udalostí, náklady na zníženie hodnoty majetku môžu byť zaúčtované v 
budúcich obdobiach. Senzitivitu jednotlivých premenných nie je možné spoľahlivo kvantifikovať, 
pretože zmena v ktoromkoľvek vstupnom údaji môže zároveň zmeniť iné premenné, avšak vedenie 
Spoločnosti verí, že takáto zmena by nemala za následok zníženie hodnoty. 
 

 
5 Riadenie finan čného rizika 
 
5.1 Faktory finan čného rizika 
 
Podnikateľská činnosť, ktorú Spoločnosť vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám: 
trhovému riziku (riziku zmeny výmenných kurzov, úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu 
a peňažné toky), kreditnému riziku a riziku likvidity.  
 
Finančné riziká Spoločnosti sú riadené primárne na úrovni Skupiny Johnson Controls v USA resp. na 
úrovni vyššieho geografického / produktového segmentu v rámci Skupiny. Riadením rizika lokálne sa 
zaoberá hlavne oddelenie Treasury v zmysle pravidiel a postupov Skupiny Johnson Controls, ktoré 
identifikuje a vyhodnocuje finančné riziká a na základe ich analýzy navrhuje a implementuje opatrenia 
na riadenie finančných rizík.  
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Trhové riziko 
 
(i) Riziko zmeny výmenných kurzov 
 
Spoločnosť je v súčasnosti vystavená zanedbateľnému riziku kurzových výkyvov súvisiacich 
s očakávanými výnosmi, prevádzkovými nákladmi a záväzkami v cudzej mene. V  roku 2010 bolo 
realizovaných 99,9% výnosov v mene EUR (2009: 98,2%), k 30. septembru 2010 Spoločnosť 
evidovala 99,8% záväzkov v mene EUR (2009: 99,9%, 2008: viac než 90%).  
 
(ii) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúcej reálnu hodnotu a peňažné toky 
 
Spoločnosť je vystavená riziku úrokovej sadzby najmä v dôsledku čerpania krátkodobých 
a dlhodobých úverov. Pôžičky s pohyblivou úrokovou sadzbou vystavujú Spoločnosť riziku 
variabilných peňažných tokov.  
 
Nákladové úroky Spoločnosti a peňažné toky z finančnej činnosti do septembra 2010 prevažne 
záviseli od zmien trhových úrokových sadzieb.  
 
Skupina Johnson Controls má vytvorené zúčtovacie centrum pre centrálne riadenie úverových 
a peňažných transakcii (cashpooling). Spoločnosť presúva voľné finančné prostriedky do zúčtovacieho 
centra a zároveň má z tohto zúčtovacieho centra úver. Do marca  2010 bola Spoločnosť financovaná 
prevažne cez cashpooling (2009: 97%), čím jej nákladové úroky a peňažné toky z finančnej činnosti 
prevažne záviseli od zmien trhových úrokových sadzieb. V marci 2010 Spoločnosť prešla na 
financovanie svojich potrieb cez dlhodobý úver s pevnou úrokovou sadzbou, čím eliminovala riziko 
zmeny úrokovej sadzby na minimum.   
 
Analýza citlivosti hospodárskeho výsledku Spoločnosti na riziko zmeny úrokovej sadzby - zvýšenie 
úrokovej sadzby o jeden percentuálny bod by znamenalo dopad na výsledok hospodárenia +452 tis. 
EUR v roku 2010 (2009: -405 tis. EUR, 2008: +19 tis. EUR). 
 
Kreditné riziko 
 
Spoločnosť je vystavená nízkemu kreditnému riziku, pohľadávky voči tretím stranám sú zaradené do  
kategórie s minimálnym rizikom (Poznámka 11). Kreditné riziko pohľadávok a pôžičiek voči 
spriazneným stranám (Poznámka 8) považuje Spoločnosť za minimálne. 
 
Peňažné prostriedky a peňažné  ekvivalenty sú vedené v bankách Všeobecná úverová banka a.s. 
(rating A1) a BMG – Bank Mendes Gans (ING Group) (rating A+). BMG nemá stanovený samostatný 
rating, preto používame rating ING Group, ktorej je súčasťou. Hodnota zostatku peňažných 
prostriedkov a ekvivalentov k 30. septembru 2010 predstavuje 4 360 tis. EUR v BMG Bank a 174 tis, 
EUR vo VUB a.s. a iných bankách. 
 
Riziko likvidity 
 
Politikou Spoločnosti je mať dostatočné peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty alebo mať 
možnosť financovania prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek, aby mohla pokryť riziko 
likvidity v súlade so svojou finančnou stratégiou. 
 
V súčasnosti Spoločnosť financuje svoje aktivity cez dlhodobé úvery prijaté od spoločností, ktoré sú 
členmi Skupiny Johnson Controls. V prípade potreby má Spoločnosť možnosť využívať ďalšie zdroje 
v rámci cashpoolingu, čím je riziko likvidity obmedzené na minimum. 
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Nasledujúca tabuľka uvádza analýzu splatnosti finančných záväzkov k 30. septembru 2010: 
 
(v tis. EUR) do 1 roka  1 – 5 rokov  nad 5 rokov  
    
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky  80 015 - - 
Dlhodobé úvery od spriaznených osôb 16 403 67 629 219 620 
Krátkodobé úvery a pôžičky od 
spriaznených osôb 12 634 - - 
 Spolu  109 052 67 629 219 620 
 
 
Nasledujúca tabuľka uvádza analýzu splatnosti finančných záväzkov k 30. septembru 2009: 
 
(v tis. EUR) do 1 roka  1 – 5 rokov  nad 5 rokov  
    
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky  90 149 - - 
Dlhodobé úvery od spriaznených osôb 279 3 411 - 
Krátkodobé úvery a pôžičky od 
spriaznených osôb 72 676 963 - 
 Spolu  163 104 4 374 - 
 
 
5.2 Riadenie kapitálu 
 
Spoločnosť považuje za kapitál Spoločnosti vlastné imanie, tak ako je prezentované v tejto účtovnej 
závierke. 
 
Riadenie kapitálu je zodpovednosťou spoločníkov Spoločnosti. Cieľom pri riadení kapitálu je 
zabezpečiť schopnosť Spoločnosti pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť kapitálu 
pre spoločníkov a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať nízke náklady financovania. 
 
5.3 Odhad reálnej hodnoty 
 
Pri pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku sa predpokladá, že ich účtovná hodnota, 
v prípade pohľadávok znížená o opravné položky, zodpovedá ich reálnej hodnote. Reálna hodnota 
úverov a pôžičiek (Pozn. 8 a 21) sa určuje na základe budúcich zmluvných peňažných tokov pri 
zohľadnení aktuálnych trhových úrokových sadzieb. 
 
 
  



JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o .                              
Účtovná závierka k 30. septembru 2010 pripravená pod ľa Medzinárodných štandardov pre 
finan čné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii 
   

  23   

 
 
6 Dlhodobý hmotný majetok 
 
      

Pohyb počas roka 2010 Stavby 
Samostatné 

hnute ľné veci 

Obstarávaný 
dlhodobý hm. 

majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM Spolu 
      
Obstarávacia cena       
1. október 2009  2 037  56 479  4 514   37  63 067 
Prírastky - - 5 329 - 5 329 
Úbytky -82 -4 928 -834 -5 -5 849 
Presuny 59 7 752               -7 811 - - 
30. september 2010  2 014  59 303  1 198  32  62 547  
      
Oprávky a straty zo zníženia 
hodnoty      
1. október 2009  908  27 436 -   -  28 344 
Odpisy a opravné položky 192 7 627 - - 7 819 
Úbytky -47 -2 515 - - -2 562 
Presuny - - - -   - 
30. september 2010  1 053 32 548  - - 33 601  
      
Zostatková hodnota       
1. október 2009  1 129  29 043  4 514   37  34 723 
30. september 2010  961  26 755  1 198  32  28 946 
      
 

Pohyb počas roka 2009 Stavby 
Samostatné 

hnute ľné veci 

Obstarávaný 
dlhodobý hm. 

majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM Spolu 
      
Obstarávacia cena       
1. október 2008  2 422  46 326  4 960   32  53 740 
Vplyv prepočtu do prezentačnej 
meny   14   263   28   -   305 
Prírastky - -  12 527   5  12 532 
Úbytky -  457 - 2 909 -  144   - - 3 510 
Presuny   58  12 799 - 12 857   - -   
30. september 2009   2 037  56 479  4 514   37  63 067 
      
Oprávky a straty zo zníženia 
hodnoty      
1. október 2008  948  22 316   -   -  23 264 
Vplyv prepočtu do prezentačnej 
meny   5   127   -   -   132 
Odpisy a opravné položky   191  7 723   -   -  7 914 
Úbytky -  236 - 2 730   -   - - 2 966 
30. september 2009   908  27 436   -   -  28 344 
      
Zostatková hodnota       
1. október 2008  1 474  24 010  4 960   32  30 476 
30. september 2009   1 129  29 043  4 514   37  34 723 
 
 
K 30. septembru 2010 a k 30. septembru 2009 nebolo na dlhodobý hmotný majetok Spoločnosti 
zriadené záložné právo v prospech veriteľa ani nebolo obmedzené právo nakladať s týmto majetkom. 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou 
do výšky 57 004 tis. EUR (2009: 59 333 tis. EUR) poisťovňou AIG. 
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Spoločnosť nadobudla od spriaznenej strany v auguste 2010 časť podniku, ktorej účtovná hodnota 
predstavovala 700 tis. EUR, pričom znalecká hodnota (kúpna) bola stanovená na 2 700 tis. EUR 
a zaplatená v hotovosti. Rozdiel vo výške 2 000 tis. EUR bol odpísaný cez vlastné imanie. Najväčšou 
kategóriou obstaranej časti podniku bolo výrobné zariadenie. 
 
 
7 Dlhodobý nehmotný majetok 
 
 

Pohyb počas roka 2010 

Samostatne 
obstarané 

náklady na vývoj Softvér Spolu 
    
Obstarávacia cena     
1. október 2009  9 162   752 9 914 
Prírastky 10 579 45 10 624 
Úbytky - -124 -124 
Presuny -                         - - 
30. september 2010  19 741  673  20 414  
    
Oprávky a straty zo zníženia hodnoty     
1. október 2009 5 111   690  5 801 
Odpisy a opravné položky 2 880 68 2 948 
Úbytky - -119 -119 
Presuny - -   - 
30. september 2010  7 991 639 8 630  
    
Zostatková hodnota     
1. október 2009  4 051   62  4 113 
30. september 2010  11 750  34 11 784 
 

    
    

Pohyb počas roka 2009 

Samostatne 
obstarané 

náklady na vývoj Softvér Spolu 
    
Obstarávacia cena     
1. október 2008 9 162   887  10 049 
Vplyv prepočtu do prezentačnej meny   -   5   5 
Prírastky -   13   13 
Úbytky - -  153 -  153 
Presuny -   -   - 
30. september 2009   9 162   752 9 914 
    
Oprávky a straty zo zníženia hodnoty     
1. október 2008  3 279   690  3 969 
Vplyv prepočtu do prezentačnej meny   -   5   5 
Odpisy a opravné položky 1 832   142  1 974 
Úbytky  - -  147 -  147 
30. september 2009  5 111   690 5 801 
    
Zostatková hodnota     
1. október 2008 5 883   197 6 080 
30. september 2009   4 051   62  4 113 
 
 
K 30. septembru 2010 a k 30. septembru 2009 nebolo na dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosti 
zriadené záložné právo v prospech veriteľa ani nebolo obmedzené právo nakladať s týmto majetkom. 
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8 Úvery a pôži čky spriazneným osobám 
 

(v tis. EUR) k 30. septembru 2010 k 30. septembru 2009 k 30. sep tembru 2008 
    
Dlhodobý úver JC Lučenec 138 200 - - 
Dlhodobé úvery a pôži čky  138 200 - - 
    
Krátkodobý úver JC Inc. (USA) 25 010 - - 
Kontokorentné úvery 45 223 32 149 28 789 
Krátkodobé  úvery a pôži čky  70 233 32 149 28 789 
    
Úvery a pôži čky spriazneným 
stranám spolu 208 433 32 149 28 789 
 
 
Dlhodobý úver bol poskytnutý spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. na obdobie 10 rokov pri 
sadzbe 10,35% p.a. Úver pre spoločnosť Johnson Controls Inc., USA je splatný v septembri 2011 
a má sadzbu 2,38% p.a. Maximálna miera úverového rizika zodpovedá výške úverov plus príslušných 
úrokových nákladov vykázaných v závierke. Oba úvery sú zabezpečené zmenkou na výšku istiny plus 
úroku (promissory note). 
 
Kontokorentné úvery predstavujú pôžičky pre Johnson Controls Lučenec s.r.o. a Johnson Controls 
Trenčín s.r.o. 
 
Všetky pôžičky a úvery sú do splatnosti a neznehodnotené, vedenie Spoločnosti považuje tieto 
spriaznené strany ako bonitné bez zvýšeného úverového rizika. Kreditný rating spoločnosti Johnson 
Controls Lučenec s.r.o. nie je dostupný, rating Johnson Controls Inc., USA je A-2/BBB+. 
 
Reálna hodnota úverov a pôžičiek sa približuje ich účtovným hodnotám. 
 

 
9 Zásoby 
 
(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
    
Materiál a náhradné diely 9 731  10 249 11 122 
Rozpracovaná výroba - polotovary 1 168  1 495 303 
Hotové výrobky 1 082  1 573 1 516 
Nedokončená výroba 389   306 324 
Tovar 360   506 255 
Opravná položka -619 -365 -205 
  12 111  13 764 13 315 
 
 
Vývoj opravnej položky k zásobám: 
 

(v tis. EUR) 
Stav k  

1. októbru 2008  Tvorba Rozpustenie/Použitie 
Stav k   

30. septembru 2009  
     
Materiál 171 184 171 184 
Hotové výrobky - 106  106 
Nedokončená 
výroba 17 11 17 11 
Tovar 17 64 17 64 
  205 365 205 365 
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Stav k  

1. októbru 2009 Tvorba Rozpustenie/Použitie 
Stav k   

30. septembru 2010 
     
Materiál 184 287 184 287 
Hotové výrobky 106 127 106 127 
Nedokončená 
výroba 11 63 11 63 
Tovar 64 142 64 142 
  365 619 365 619 
 
 
Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá 
realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, 
nadmernosti zásob a zníženia predajných cien. 
 
Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky 8 663 tis. 
EUR (2009: 12 114 tis. EUR) poisťovňou AIG. 
 
Hodnota zásob vykázaná ako náklad v roku 2010 predstavuje 278 853 tis. EUR (2009: 206 406 tis. 
EUR). 

 
 

10 Zákazková výroba 
 
  2010 2009 

   
Výnosy zo zákazkovej výroby v bežnom účtovnom období 3 730  5 241  
Celková suma vynaložených nákladov k 30. septembru 3 155 4 743 
Zisk vykázaný k 30. septembru 575 499 
Suma prijatých preddavkov 127 - 
Suma zadržiavanej platby 405 409  
Saldo zákazkovej výroby   349 237 
 
 
Spoločnosť poskytuje svojim odberateľom v segmente Building Efficiency dodávky súvisiace s 
komplexnou správou technických prostriedkov budov - formou zákazkovej výroby. Saldo otvorených 
zákazok na konci účtovného obdobia je podľa stavu rozpracovanosti vykázané ako súčasť 
Pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, Záväzkov z obchodného styku a iných 
záväzkov alebo Zásob. 
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11 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné poh ľadávky 
 

  k 30. septembru 2010   k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
    
Pohľadávky z obchodného styku 44 460 47 008 56 857 
Pohľadávky voči spriazneným 
stranám  2 283 1 438 2 385 
Pohľadávky z  obchodného styku 
spolu  46 743 48 446  59 242 
Poskytnuté preddavky 449 616 717 
DPH pohľadávky 2 913 4 218 - 
Ostatné pohľadávky 1 671 990 1 427 
Pohľadávky z  obchodného styku 
a ostatné poh ľadávky (brutto) 51 776 54 270 61 386 
Opravná položka k pohľadávkam  -266 -449 -870 
Pohľadávky z  obchodného styku 
a ostatné poh ľadávky (netto) 51 510 53 821 60 516 
  Dlhodobé pohľadávky - -  - 
  Krátkodobé pohľadávky 51 510 53 821 60 516 
 

Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku, vrátane pohľadávok voči spriazneným stranám, je 
denominovaná v nasledovných menách: 
 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  

    
EUR 46 737 48 329 56 208 
USD 6 74 - 
Ostatné - 43 3 034 
Spolu  46 743 48 446 59 242 
 

 
a) Pohľadávky do splatnosti a neznehodnotené sú rozdelené podľa interného ratingu nasledovne: 

 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  

    
Spoločnosti bez rizika alebo s 
minimálnym rizikom * 40 014 44 773 40 247 
Spoločnosti so zvýšeným alebo 
vysokým rizikom - - - 
Pohľadávky z  obchodného styku  40 014 44 773 40 247 
Spoločnosti bez rizika alebo s 
minimálnym rizikom 2 283 1 438 2 385 
Spoločnosti so zvýšeným alebo 
vysokým rizikom - - - 
Pohľadávky vo či spriazneným 
stranám 2 283 1 438 2 385 
Spolu  42 297 46 211 42 632 
 

* V uvedenej kategórii predstavujú 4 najväčší odberatelia cca. 93% hodnoty pohľadávok k 30. 
septembru 2010 (2009: 67%, 2008: 95%)  - Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, FIAT Auto 
Poland S.A., Hyundai Motor Manufacturing. Zahraničný dlhodobý resp. krátkodobý rating týchto 
odberateľov podľa S&P  sa pohyboval v rozpätí A- až BB+. 
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b) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku po splatnosti, ktorých splatenie sa očakáva 
v blízkej budúcnosti: 

 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
    
  Po splatnosti 0 – 30 dní 920 398 10 760 
  Po splatnosti 30 – 90 dní 669 293 3 166 
  Po splatnosti 90 – 180 dní  2591 1095 1 814 
Pohľadávky z  obchodného styku  4 180 1 786 15 740 
  Po splatnosti 0 – 30 dní - - - 
  Po splatnosti 30 – 90 dní - - - 
  Po splatnosti 90 – 180 dní - - - 
Pohľadávky vo či spriazneným 
stranám - - - 
Spolu  4 180 1 786 15 740 
 

c) Veková štruktúra individuálne znehodnotených pohľadávok je nasledovná: 
 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009 k 30. septembru 2008  
    
  Po splatnosti 0 – 30 dní - - - 
  Po splatnosti 30 – 180 dní - - - 
  Po splatnosti 180 – 365 dní - - - 
  Po splatnosti nad 365 dní 266 449 870 
Pohľadávky z  obchodného styku  266 449 870 
  Po splatnosti 180 – 365 dní - - - 
  Po splatnosti nad 365 dní - - - 
Pohľadávky vo či spriazneným 
stranám - -  
Spolu  266 449 870 
 
 
Vývoj opravnej položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

(v tis. EUR) 
Stav  

k 1.10.2009 Tvorba 
Rozpustenie

/Použitie 
Stav  

k 30.9.2010 
     
Opravná položka k pohľadávkam 
z obchodného styku,  449 266 449 266 
z toho k:     
    - k pohľadávkam v konkurze - - - - 
    - k pohľadávkam po splatnosti 449 266 449 266 
Opravná položka k iným finančným 
pohľadávkam - - - - 
Spolu za rok 2010  449 266 449 266 
     

(v tis. EUR) 
Stav 

 k 1.10.2008 Tvorba 
Rozpustenie

/Použitie 
Stav  

k 30.9.2009 
     
Opravná položka k pohľadávkam 
z obchodného styku,  870 449 870 449 
z toho k:     
    - k pohľadávkam v konkurze - - - - 
    - k pohľadávkam po splatnosti 870 449 870 449 
Opravná položka k iným  finančným 
pohľadávkam - - - - 
Spolu za rok 2009  870 449 870 449 
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12 Odložená da ňová poh ľadávka 
 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
    

Dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou majetku a záväzkov a ich 
daňovou základňou, z toho:    

- Dlhodobý majetok 17 695 11 099 3 701 
- Opravná položka k dlhodobému 
majetku - 368 

 
- 

- Pohľadávky – opravné položky 201 11 870 
- Zásoby 619 365 205 
- Rezervy – odhady na 
retrospektívne zmeny cien 4 508 5 308 

 
5 340 

- Rezervy 3 703 1 003 2 363 
- KIA projektové náklady - 2 218 -4 051 - 5 883 
- Rozdiel medzi účtovnou hodnotou 
časti podniku a cenou transakcie 
pod spoločnou kontrolou (poznámka 
6) 1 714 - - 
- Rezerva na odchodné - -138 -138 
- Rezerva na manažérske poplatky - 3 397  8 849 
- Precenenie FX derivátov  - -42  - 1 852 
- Ostatné 286 - 11 

Daňová strata umorovaná v budúcnosti - 42 202 32 132 
Spolu  26 508 59 522 45 598 
    
Sadzba dane 19% 19% 19% 
    
Odložená da ňová poh ľadávka  5 037 11 309 8 664 
  Z toho nevykázaná 5 037 11 309 8 664 
  Z toho vykázaná - - - 
 
 
Ako je uvedené v Poznámke 4, Spoločnosť neúčtovala o výslednej odloženej daňovej pohľadávke za 
predchádzajúce obdobia (30. septembra 2008 a 2009), nakoľko k dátumu zostavenia účtovnej 
závierky za predchádzajúce finančné obdobia nebolo možné s dostatočnou spoľahlivosťou stanoviť, 
že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. 
 
Daňové straty vo výške 42 202 tis. EUR si Spoločnosť umorila v roku 2010 v plnej výške, v dôsledku 
realizácie predaja časti podniku (Poznámka 31), o ktorej sa rozhodlo počas roka 2010. 
 
 
13 Daň z príjmu  
 
Pohľadávka dane z príjmov predstavuje daň z úrokov vybranú zrážkou v zmysle §43 Zákona o dani z 
príjmov. Za finančný rok 2010 Spoločnosť vykázala daňovú povinnosť 14 388 tis. EUR, ktorá je 
splatná k 31. marcu 2011. 
 
 
14 Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 
(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru2008  
    
Hotovosť a peňažné ekvivalenty 
v pokladni 3 12 7 
Bežné účty v bankách 4 534 - - 
Vklady a krátkodobé vklady v bankách - - - 
Peňažné prostriedky a pe ňažné 
ekvivalenty na súvahe 4 537  12 7 
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Ako peniaze a peňažné ekvivalenty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny a účty v bankách. Účtami 
v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. 
 
 
15 Finan čné nástroje pod ľa kategórie 
 

k 30. septembru 2010 
 (v tis. EUR) 

Pôžičky a 
poh ľadávky Deriváty 

Finan čný 
majetok 

k dispozícii na 
predaj Spolu 

     
Aktíva pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky spriazneným stranám 208 433 - - 208 433 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky  46 746 - - 46 746 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 4 573 - - 4 573 
Spolu  259 752  -  - 259 752 
     

k 30. septembru 2010 
(v tis. EUR)  Deriváty 

Záväzky 
v amortizovanej 

hodnote Spolu 
     
Záväzky pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky od spriaznených strán  - 154 070 154 070 
Finančné deriváty  - - - 
Bankové úvery  - - - 
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky  - 80 015 80 015 
Spolu   - 234 085 234 085 
     
 

 

     
     

k 30. septembru 2009 
 (v tis. EUR) 

Pôžičky a 
poh ľadávky Deriváty 

Finan čný 
majetok 

k dispozícii na 
predaj Spolu 

     
Aktíva pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky spriazneným stranám 32 149 - - 32 149 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky  48 446 - - 48 446 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 12 - - 12 
Spolu  80 607  -  - 80 607 
     

k 30. septembru 2009 
(v tis. EUR)  Deriváty 

Záväzky 
v amortizovanej 

hodnote Spolu 
     
Záväzky pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky od spriaznených strán  - 3 399 3 399 
Finančné deriváty  42 - 42 
Bankové úvery  - 72 676 72 676 
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky  - 90 149 90 149 
Spolu   42 166 224 166 266 
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k 30. septembru 2008 
 (v tis. EUR) 

Pôžičky a 
poh ľadávky Deriváty 

Finan čný 
majetok 

k dispozícii na 
predaj Spolu 

     
Aktíva pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky spriazneným stranám 28 789 - - 28 789 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky  59 242 - - 59 242 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 7 - - 7 
Spolu  88 038  -  - 88 038 
     

k 30. septembru 2008 
(v tis. EUR)  Deriváty 

Záväzky 
v amortizovanej 

hodnote Spolu 
     
Záväzky pod ľa súvahy      
Úvery a pôžičky od spriaznených strán  - - - 
Finančné deriváty  1 842 - 1 842 
Bankové úvery  - 26 873 26 873 
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky  - 97 025 97 025 
Spolu   1 842 123 898 125 740 
 
 
16 Vlastné imanie 
 
Základné imanie  
 
Základné imanie spoločnosti je 69 717 tis. EUR a bolo splatené v plnej výške. Spoločnosť neeviduje 
k 30. septembru 2010 navýšené základné imanie nezapísané do obchodného registra. V rokoch 2010 
a 2009 nedošlo k žiadnym zmenám základného imania okrem vplyvu zmeny funkčnej meny k 1. 
januáru 2009. 
 
 
Rezervný fond  
 
 
Pohyby zákonného rezervného fondu:  
  
Stav k 1. októbru 2009 288 
Prídel do zákonného rezervného fondu - 
Použitie zákonného rezervného fondu - 
Stav k 30. septembru 2010 288  
  
Stav k 1. októbru 2008   14 
Prídel do zákonného rezervného fondu 274 
Použitie zákonného rezervného fondu   - 
Stav k 30. septembru 2009 288 
 
Zákonný rezervný fond možno použiť iba na vykrytie strát. Podľa zákonných predpisov SR musí 
Spoločnosť prideliť do zákonného rezervného fondu najmenej 5% svojho zisku bežného obdobia, až 
do dosiahnutia výšky 10% základného imania.  
 
Neuhradená strata minulých období  
 
Spoločnosť očakáva vysporiadanie straty minulých období zo zisku bežného účtovného obdobia. 
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17 Rezervy na záväzky 
 

(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
    
Rezerva na dlhodobé kontrakty (LTA) 2 415 - 5 383 
Odchodné 99 - - 
Ostatné 29 34 73 
Spolu rezervy na záväzky  2 543 34 5 456 
 
 
Rezerva na dlhodobé kontrakty LTA predstavuje očakávané zníženie cien s odberateľmi, na základe 
existujúcich zmluvných vzťahov. 
 

 
18 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 
 

(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru2008  
    
Obchodné záväzky:    
Záväzky z obchodného styku  26 907 14 517 36 955 
Záväzky voči spriazneným osobám 
(Poznámka 30)  31 451 45 841 27 061 
Nevyfakturované dodávky a dohadné 
položky 21 657 29 746 32 403 
Výdavky budúcich období - 45 606 
Spolu obchodné záväzky  80 015 90 149 97 025 
    
Neobchodné záväzky:    
Záväzky zo vzťahov k zamestnancom 1 147 1 311 1 254 
Záväzky voči Sociálnej poisťovni 
a ostatné dane 798 792 5 050 
Záväzky zo sociálneho fondu 63 53 28 
Ostatné záväzky 328 485 343 
Spolu neobchodné záväzky  2 336 2 641 6 675 
Záväzky z  obchodného styku 
a ostatné záväzky spolu 82 351 92 790 103 700 
 
 
Štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 
 

(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30.septembru 2009  k 30. septembru2008  
    
Záväzky do lehoty splatnosti 81 030 86 936 87 852 
Záväzky po lehote splatnosti  1 321 5 854 15 848 
Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky spolu 82 351 92 790 103 700 
 
 
  



JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o .                              
Účtovná závierka k 30. septembru 2010 pripravená pod ľa Medzinárodných štandardov pre 
finan čné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii 
   

  33   

 
 

19 Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu ú čtovného obdobia 
 

(v tis. EUR) 2010 / 2009 2009 / 2008 
   
Stav k 1. októbru 53 29 
Tvorba na ťarchu nákladov, ostatný prídel 158 392 
Čerpanie -148 -368 
Stav k  30. septembru  63 53 
 
 
20 Derivátové finan čné nástroje 
 
 k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru 2008  
(v tis. EUR) Aktíva  Záväzky  Aktíva  Záväzky  Aktíva  Záväzky  
       
Menové forwardy - - - -42 - -1 842 
Spolu  - -  - -42 - -1 842 
 
 
Finančné deriváty zabezpečujú kurzové riziká z pohybu Eura voči zahraničným menám. Deriváty, 
o ktorých účtuje Spoločnosť, však nespĺňajú podmienky zabezpečovacích derivátov, a sú preto 
kategorizované ako deriváty určené na obchodovanie na neverejnom trhu. Deriváty sú ocenené 
v reálnej hodnote použitím 2. úrovne hierarchie oceňovania finančných nástrojov (Poznámka 2.9). 
 
Spoločnosť neeviduje žiadne otvorené menové deriváty k 30. septembru 2010. 
 
 
21 Úvery a pôži čky 
 

(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru2008  
    
Krátkodobé     
Úroky a úvery od spriaznených osôb 12 634 963 - 
Bankové úvery  - 72 676 26 873 
Krátkodobé úvery a  pôži čky spolu   12 634 73 639 26 873 
    
Dlhodobé     
Úvery od spriaznených osôb 141 436 2 436 - 
Dlhodobé úvery a  pôži čky spolu  141 436 2 436 - 
    
Úvery a  pôži čky spolu  154 070 76 075 26 873 
 
 
Krátkodobé úvery a úroky od spriaznených osôb k 30. septembru 2010 zahŕňajú pôžičky od Johnson 
Controls Trenčín s.r.o. a Johnson Controls Bratislava s.r.o. (spolu 2 762 tis. EUR), úrok z úveru 
139 000 tis. EUR od Skupiny (8 628 tis. EUR) a predplatený úrok z pôžičky pre Johnson Controls 
Lučenec s.r.o. (1 244 tis. EUR). 
 
Zostatková doba splatnosti dlhodobých úverov a pôžičiek: 
 
(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  k 30. septembru2008  
    
do 1 roka 12 634 73 639 26 873 
1 – 2 roky - - - 
2 – 5 rokov 2 436 - - 
viac ako 5 rokov 139 000 2 436 - 
 Spolu  154 070 76 075 26 873 
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Prehľad nečerpaných zostatkov bankových úverových liniek: 
 
(v tis. EUR) k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009  
   
VUB – úverová linka  22,904 22,904 
      z toho nečerpané 22,904 22,904 
BMG – úverová linka  bez limitu bez limitu 
 
 
Prehľad o úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. EUR): 
 

Verite ľ  
Ročný úrok 

v % Splatnos ť 
   

k 30.9.2010 k 30.9.2009 k 30.9.2008 
       

VUB kontokorentný 5.26 do 1 roka  - - 16 207 

BMG kontokorentný 
1 D 

Euribor+1,2% - - 73 639 10 666 
JC 

Madrid prevádzkový 11.44 
18. júna 

2014 2 436 2 436 - 
JC 

Mexico prevádzkový 11.60 
24. marca 

2020 139 000 - - 
    141 436 76 075 26 873 

 
 
Dlhodobé úvery sú kryté zmenkami (promissory notes) na výšku istiny plus príslušného úroku. Reálna 
hodnota úverov a pôžičiek sa približuje ich účtovným hodnotám. 
 
 
22 Leasing 
 
Operatívny lízing 
 
Budúce agregované minimálne lízingové splátky z nevypovedateľných operatívnych lízingových zmlúv (splátky 
v cudzej mene sú vykázané použitím kurzu k súvahovému dňu) sú nasledovné: 
 
  2010 2009 2008 
    
Do jedného roka 123 354 343 
Od jedného roka do piatich rokov - 128 608 
Od piatich rokov - - - 
Spolu  123 482 951 
 
 
Záväzky z finan čného prenájmu: 
 
 k 30. septembru 2010 k 30. septembru 2009  k 30.septembru  2008
 
Celková suma dohodnutých platieb 
v členení:    
- istina 110 455 845 
- finančný náklad 13 27  106 
Celková suma dohodnutých platieb spolu  123 482  951 
    
Celková suma dohodnutých platieb podľa 
doby splatnosti:    
- do jedného roka vrátane 123 354 343 
- od jedného roka do piatich rokov vrátane - 128  608 
- vyše päť rokov - - - 
Celková suma dohodnutých platieb spolu  123 482 951 
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23 Výnosy 
 

 2010 2009 
(v tis. EUR)  Pokra čujúce činnosti  Pokra čujúce činnosti  
   
Predaj výrobkov 344 350 260 319 
Výnosy zo zákazkovej výroby 12 927 15 297 
Predaj tovaru  364 320 
Poskytnuté služby 795 17 
Výnosy spolu  358 436 275 953 

 
 
24 Náklady predaja (CoS) 
 
 2010 2009 

(v tis. EUR)  Pokra čujúce činnosti  Pokra čujúce činnosti  
   
Spotreba materiálov 278 853 206 406 
Spotreba energie  3 317 4 566 
Priame mzdy 18 273 16 555 
Zmena stavu zásob 810 -1 347 
Odpisy 9 751 8 855 
Personálny lízing 5 725 1 956 
Predaný tovar 302 194 
Opravy 1 904 1 174 
Subkontrakty 6 272 10 397 
Manká a škody 7 233 
Záručné opravy 370 429 
Ostatné náklady predaja 1 521 349 
Náklady spolu  327 105 249 767 
 
 
25 Správne a administratívne náklady (SGA) 
 
 2010 2009 

(v tis. EUR)  Pokra čujúce činnosti  Pokra čujúce činnosti  
   
Nájomné 5 246 4 848 
Manažérske poplatky  18 654 16 359 
Nevýrobné mzdy 5 036 5 677 
Náklady na zamestnanie                                                                                        411 402 
Konzultačné služby 1 121 218 
Cestovne a reprezentačné náklady                                                                        943 898 
Dopravné náklady 6 085 4 048 
Dane a poplatky 41 36 
Náklady na skladovanie                                                                                       2 209 2 540 
Administratívne náklady                                                                                      2 981 3 588 
Ostatné 2 532 2 012 
Náklady spolu  45 259 40 626 
 
 
26 Mzdové náklady (zamestnanecké požitky) 
 
 2010 2009 

(v tis. EUR)  Pokra čujúce činnosti  Pokra čujúce činnosti  
   
Mzdy 16 980 16 193 
Sociálne povinné odvody 5 746 5 310 
Ostatné sociálne náklady 583 732 
Spolu  23 309 22 235 
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Priemerný počet zamestnancov v roku 2010 bol 1 592 (2009: 1 545). 
 
Spoločnosť má k 30. septembra 2010 platné uzatvorené kolektívne zmluvy s odborovými 
organizáciami odštepných závodov Lozorno, Námestovo a Žilina. Účelom a obsahom týchto 
podnikových kolektívnych zmlúv je úprava a určenie individuálnych a kolektívnych právnych vzťahov 
medzi zamestnávateľom - Spoločnosťou na strane jednej a odborovou organizáciou na strane druhej, 
a to určením práv, povinností a nárokov, ktoré je nutné rešpektovať pri uspokojovaní práv, 
oprávnených potrieb a záujmov zmluvných strán. Zmluvy sú uzatvorené pre jednotlivé závody s rôznou 
dobou trvania. V Lozorne končí dňa 31. marca 2012, Námestove 31. decembra 2010 a v Žiline 31. 
decembra 2010.  
 
Odmeny členom orgánov 
 
Odmeny slovenských konateľov Spoločnosti sú zahrnuté v položke Nevýrobné mzdy  (Poznámka 25) 
v sumách uvedených v nasledujúcej tabuľke: 
 
  2010 2009 
   

Mzdy a odmeny vrátane sociálneho poistenia 347 227 
Spolu  347 227 
 
 
27 Ostatné prevádzkové náklady a výnosy 
 

(v tis. EUR)  
2010 2009 

Pokra čujúce činnosti  Pokra čujúce činnosti  
   
Ostatné prevádzkové výnosy    
Výnosy z predaja majetku 150 547 
Výnosy z predaja zásob 1 855 786 
Prijaté zmluvné pokuty a úroky z omeškania 8 62 
Ostatné výnosy 3 011 1 370 
Spolu  5 024 2 765 
 

Ostatné prevádzkové náklady  
Bankové poplatky                                          139 48 
Tvorba –rozpustenie OP                                          399 103 
Zostatková cena predaného majetku                                           335 647 
Zostatková cena predaných zásob                                        1 905 786 
Zaplatené pokuty a úroky z omeškania                                                                                    5 594 
Dary                                              9 6 
Náklady na reštrukturalizáciu                                            15 548 
Poistenie                                          201 31 
Kurzové straty (netto)                                           277 130 
Dane a poplatky - 66 
Ostatné náklady 420 461 
Spolu  3 705 3 420 

 
 
28 Finan čné náklady a výnosy 
 
 
(v tis. EUR) 2010 2009 
   
Finan čné náklady    
Úrok z leasingu -13 -26 
Úroky voči skupine (cash pooling) -387 -193 
Úroky ostatné -4 635 -2 954 
Úroky z prijatých pôžičiek -8 527 -73 
Spolu  -13 562 -3 246 
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Finan čné výnosy    
Úroky voči skupine (cash pooling) 842  1 041 
Úroky ostatné 975 2 224 
Úroky z poskytnutých pôžičiek                                            1 137 - 
Spolu  2 954 3 265 
 
Kapitalizované úroky do hnuteľného majetku predstavovali v roku 2010 hodnotu 286 tis. EUR (2009: 0). 

 
 

29 Daň z príjmu 
 

(v tis. EUR) 2010 2009 
   
Súhrnný zisk/strata  pred zdanením  111 044 -30 861 
   
Teoretická daň pri 19% 21 098  -5 864 
Vplyv trvalých rozdielov 190 409 
Vplyv nezúčtovanej odloženej dane  -6 900 5 455 
Spolu  14 388 - 
   
Splatná daň 14 388 - 
Odložená daň - - 
Spolu  14 388 - 
Efektívna sadzba dane 13,0% 0% 
 
 
30 Transakcie so spriaznenými osobami  
 
  2010 2009 
   
Predaj    
Predaj výrobkov, služieb a tovaru 12 214 9 505 
Predaj dlhodobého majetku  127 249 
Predaj časti podniku  138 159 - 
Úrokový výnos  1 137 - 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  2 305 1 484 
   
Nákup    
Nákup materiálu  97 643 75 302 
Nákup služieb  12 278 7 356 
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku  13 892 2 852 
Manažérske poplatky  (vrátane ukončovaných 
činností) 17 007 35 070 
Úrokový náklad 8 813 - 
Ostatné  112 286 
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Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 
(v tis. EUR): 
 
  k 30. septembru 2010  k 30. septembru 2009 k 30.septembru 2008  
    
Pohľadávky z obchodného styku  2 283 1 438 2 328 
Úvery a pôžičky spriazneným osobám  208 433 32 149 28 789 
Aktíva spolu  210 716 33 587 31 117 
    
 
Záväzky z obchodného styku  31 451 45 841 27 061 
Nevyfakturované dodávky - 274 613 
Úvery a pôžičky od spriaznených osôb 154 070 3 399 - 
Pasíva spolu  185 521 49 514 27 674 
 
 
Pohľadávky a záväzky z transakcií so spriaznenými osobami sa priebežne vysporiadavajú pri 
najbližšom zúčtovaní v rámci Skupiny. Podmienky poskytnutých a prijatých úverov a pôžičiek sú bližšie 
uvedené v Poznámke 8 a 21. Spoločnosť v roku 2010 a 2009 neuskutočnila žiadne transakcie so 
svojimi spoločníkmi. Všetky obchodné a finančné transakcie boli zrealizované so spoločnosťami 
v skupine Johnson Controls. 
 
 
Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spolo čnosti. 
Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období dosiahli výšku 347 tis. EUR (v predchádzajúcom účtovnom období: 227 tis. EUR). 
 

 
31 Ukon čované činnosti 
 

Spoločnosť predala k 1. septembru 2010 časť podniku – svoj závod Námestovo Electronics 
spriaznenej strane, spoločnosti Johnson Controls Lučenec s.r.o.  Účtovná hodnota predaných aktív 
dosiahla 8 184 tis. EUR a cena stanovená podľa znalca prestavovala 138 159 tis. EUR. V tejto 
súvislosti Spoločnosť poskytla Johnson Controls Lučenec s.r.o. pôžičku vo výške 138 200 tis. EUR 
(poznámka 8). 
 
Hodnota aktív  a  pasív vz ťahujúcich sa k  ukon čovaným činnostiam  

 

1. septembra 
2010 

     30. septembra 
2009 

 30. septembra 
2008 

    AKTÍVA  
Dlhodobý hmotný majetok  3 844 2 340 1 706 
Dlhodobý nehmotný majetok   4 14 26 
Neobežný majetok   3 848 2 354 1 732 
Zásoby  2 984 1 409 1 825 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky 6 935 4 819 6 921 
Obežný majetok   9 919 6 228 8 746 
Aktíva   13 767 8 582 10 478 

ZÁVÄZKY  
Rezervy na záväzky  1 244 375 574 
Dlhodobé záväzky   1 244 375 574 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky  4 339 23 409 5 260 
Krátkodobé záväzky   4 339 23 409 5 260 
Záväzky   5 583 23 784 5 834 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výnosy, náklady a výsledok hospodárenia závodu: 
 

 2010 2009 
                                                                 
Výnosy 28 525 25 343 
Náklady predaja -21 090 -18 172 
Správne a administratívne náklady - 2 798 -22 892 
Ostatné náklady -350 -31 
Zisk z predaja časti podniku 129 974 - 
Spolu  134 261 -15 752 
 
 
32 Podmienené aktíva a záväzky 
 
Prípadné ďalšie záväzky 
 

Daňová legislatíva 
Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom 
transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich 
budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď 
budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie 
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti 
významný náklad. 
 
 
Spoločnosti boli k 30. septembru 2010 poskytnuté bankové záruky vo výške 1 200 tis. EUR od VÚB, 
a.s. 
 
Majetok vzatý do prenájmu 
 
Spoločnosť má v operatívnom nájme: 
 
- výrobnú halu v Lozorne do roku 2016 v hodnote 18 498 tis. EUR, 
- výrobnú halu v Žiline do roku 2010 v hodnote 2 176 tis. EUR, 
- výrobnú halu v Námestove do roku 2010 v hodnote 6 705 tis. EUR, 
- motorové vozidlá na štvorročný nájom v hodnote 3 693 tis. EUR. 

 
Ročná výška nájmu výrobných hál predstavuje v roku 2010 cca. 4 429 tis. EUR (2009: 4 089 tis. 
EUR). Ročná výška nájmu vozidiel, zariadení a výpočtovej techniky predstavuje v roku 2010 cca. 
1 352 tis. EUR (2009: 1 311 tis. EUR).  
 
 
33 Udalosti po súvahovom dni 
 
Po 30. septembri 2010 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2010.  




