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PROFIL SPOLOýNOSTI
U. S. Steel Košice, s.r.o. (ćalej len „SpoloþnosĢ“ alebo „USSK“) patrí medzi najväþších výrobcov plochých valcovaných
výrobkov v strednej Európe. Základné informácie o Spoloþnosti sú v nasledujúcej tabuĐke:
Obchodné meno
Sídlo
Právna forma
Dátum založenia
Dátum vzniku
IýO
Obchodný register

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Košice
SpoloþnosĢ s ruþením obmedzeným
7. júna 2000
20. júna 2000
36 199 222
Obchodný register Okresného súdu Košice I

Železiarne v Košiciach boli postavené v 60. rokoch 20. storoþia. Postupne sa zaradili medzi významných stredoeurópskych
výrobcov, presadili sa na trhu s oceĐou, stali sa þlenmi medzinárodných profesionálnych asociácií. Pôvodné
východoslovenské železiarne sa od roku 2000 stali súþasĢou nadnárodnej spoloþnosti United States Steel Corporation, s
ktorou mali železiarne od roku 1998 vytvorený spoloþný joint-venture podnik na výrobu oceĐových obalových materiálov.
USS Corporation má na americkom kontinente viac ako storoþnú tradíciu a okrem Slovenska prevádzkuje aj zariadenia v
Srbsku.
V súþasnosti je košický hutnícky kombinát moderný podnik, v ktorom sa spájajú bohaté technické zruþnosti a znalosti
slovenských hutníkov so západnými manažérskymi postupmi a silnou orientáciou na potreby trhu. Výroba sa orientuje
najmä na produkty s vyššou
pridanou hodnotou pre
automobilový, obalový,
elektrotechnický, spotrebný a
stavebný priemysel.

COMPANY’S PROFILE
U. S. Steel Košice, s.r.o.
(hereafter “Company“ or
“USSK”) ranks among the
largest producers of flat-rolled
products in Central Europe. The
general information about the
Company is in the following
table:
Business Name
Location
Legal entity
Date of establishment
Date of incorporation
IýO
Business Register

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Košice
Limited liability company
7 June 2000
20 June 2000
36 199 222
Business Register of District Court Košice I

The Košice Steelworks were built in the 1960’s. The works gradually rose to rank among the significant producers in
Central Europe, the Company proved itself on the steel market, and became a member of international professional
associations. In the year 2000, the original East Slovakian Steelworks became a part of the multinational company United
States Steel Corporation, with whom the steelworks had formed a joint-venture company to produce steel packaging
materials in 1998. USS Corporation has more than a hundred years tradition on the American continent, and besides
Slovakia it has also operating facilities in Serbia.
Currently, the metallurgical plant in Košice is a modern company merging the vast technical skills and experience of Slovak
steelmakers with western managerial procedures and strong market orientation. The operations are focused mostly on
products with higher added value for automotive, packaging, electro-technical, consumer and construction industries.
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Konatelia Spoloþnosti
KonateĐmi Spoloþnosti k 31. decembru 2006 boli:
David Harman Lohr
William Clyde King
Richard Eugene Veitch
John Baird Peters
Ing. Anton Jura
RNDr. Miroslav KiraĐvarga
Kenneth Ralph Pepperney
Andrew Stewart Armstrong

Prezident
Viceprezident pre financovanie
Viceprezident pre výrobu
Viceprezident pre predaj a marketing
Viceprezident pre strategické
implementácie
Viceprezident pre Đudské zdroje
Generálny právny zástupca
Viceprezident pre informaþné
technológie

V roku 2006 došlo vo funkcii konateĐov k nasledovným zmenám:
Scott Christopher Pape
- zánik funkcie k 1.6.2006
Richard Eugene Veitch
- vznik funkcie k 1.6.2006
Jeffrey Vincent Greenwell
- zánik funkcie k 1.12.2006
James Francis Connor
- zánik funkcie k 1.12.2006
William Clyde King
- vznik funkcie k 1.12.2006
V roku 2007 do dátumu zostavenia úþtovnej závierky došlo vo funkcii
konateĐov k nasledovným zmenám:
Kenneth Ralph Pepperney
- zánik funkcie k 1.1.2007
John Frederick Wilson
- vznik funkcie k 1.1.2007
Patrick James Mullarkey
- vznik funkcie k 1.1.2007
Ing. Martin Pitorák
- vznik funkcie k 1.5.2007

Company Executives
The Executives as of 31 December 2006 were:
David Harman Lohr
William Clyde King
Richard Eugene Veitch
John Baird Peters
Ing. Anton Jura
RNDr. Miroslav KiraĐvarga
Kenneth Ralph Pepperney
Andrew Stewart Armstrong

President
Chief Financial Officer
Vice-president for Operations
Vice-president for Sales and Marketing
Vice-president for Strategic
Implementations
Vice-president for Human Resources
General Counsel
Vice-president for Information
Technologies

In 2006, the following changes were made in Executives positions:
Scott Christopher Pape
- discharged on 1 Jun 2006
Richard Eugene Veitch
- appointed on 1 Jun 2006
Jeffrey Vincent Greenwell
- discharged on 1 Dec 2006
James Francis Connor
- discharged on 1 Dec 2006
William Clyde King
- appointed on 1 Dec 2006
In 2007 by the date of the accompanying financial statements, the
following changes were made in Executives positions:
Kenneth Ralph Pepperney
- discharged on 1 Jan 2007
John Frederick Wilson
- appointed on 1 Jan 2007
Patrick James Mullarkey
- appointed on 1 Jan 2007
Ing. Martin Pitorák
- appointed on 1 May 2007
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Investície v dcérskych spoloþnostiach

Investments in Subsidiaries

K 31. decembru 2006 pôsobilo na Slovensku
desaĢ dcérskych spoloþností, ktoré poskytujú
služby hlavne pre materskú SpoloþnosĢ.
Ćalších šesĢ dcérskych spoloþností a jedna
pridružená spoloþnosĢ, ktoré sa zaoberajú
hlavne predajom výrobkov Spoloþnosti na
zahraniþných trhoch, pôsobia v iných
európskych krajinách.

Ten subsidiaries that mainly provide services to
the parent company were operating in Slovakia
as of 31 December 2006. Additional six
subsidiaries and one associated company that
are mainly focused on trading with the
Company products on the foreign markets are
located in other European countries.

K 31. decembru 2006 SpoloþnosĢ vlastnila
podiely v dvoch spoloþnostiach
klasifikovaných ako k dispozícii na predaj:
STABILITA, d.d.s., a.s. (18,59%) a Hutníctví
železa, a.s. (11,4%).

As of 31 December 2006 the Company owned
shares in two equity investment companies
available for sale: STABILITA, d.d.s., a.s.
(18.59%) and Hutníctví železa, a.s. (11.4%).

V roku 2006 naćalej pôsobilo obchodné
zastupiteĐstvo v Ruskej federácii so sídlom
v Moskve, ktoré SpoloþnosĢ vytvorila v roku
2003.

The sales agency established in 2003 in
Moscow, Russia continued to operate in 2006.

Zoznam a vybrané hospodárske výsledky
týchto spoloþností sú uvedené v poznámke 8
Poznámok k priloženej individuálnej úþtovnej
závierke.
http://www.usske.sk/units/subs-s.htm

The list of and selected financial information for
these companies are disclosed in Note 8 of the
Notes to the accompanying separate financial
statements.
http://www.usske.sk/units/subs-e.htm
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VÍZIA, CIEď A HODNOTY SPOLOýNOSTI
Naša VÍZIA je byĢ ziskovou oceliarskou spoloþnosĢou, ktorá poskytuje svojim akcionárom primerané výnosy a
vykazuje dlhodobý rast a úspech; naším CIEďOM je zaujaĢ miesto na vrchole železiarenského a oceliarskeho
priemyslu.
KĐúþom k trvalému úspechu je šesĢ hlavných princípov podnikania, ktoré sa uplatĖujú vo výrobe, v obchodovaní, v
komunikácii so zamestnancami i partnermi a prostredníctvom ktorých sa spoloþensky zodpovedný postoj firmy dennodenne aplikuje v praxi:
• BezpeþnosĢ a ochrana zdravia zamestnancov
• Životné prostredie
• Kvalita výrobkov
• Zákaznícky servis
• Náklady na výrobu
• Produktivita výroby
BezpeþnosĢ
BezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci zamestnancov, ale aj dodávateĐov alebo iných partnerov pracujúcich v areáli
podniku je v USSK prioritou þ. 1. Nosenie certifikovaných osobných ochranných prostriedkov a dodržiavanie
kardinálnych bezpeþnostných pravidiel sa stáva postupne nielen nevyhnutnosĢou, ale i samozrejmosĢou pre zamestnancov.
Prostredníctvom tréningového programu H.E.L.P. (Hazard Elimination and Loss Prevention) SpoloþnosĢ presviedþa
zamestnancov, že bezpeþné konanie je ich vlastnou potrebou a zodpovednosĢou. Manažéri a zamestnanci spoloþne
odhaĐujú výrobné postupy a miesta, ktoré by mohli byĢ potenciálnym zdrojom rizika a ohrozenia zdravia zamestnancov.
Vćaka permanentne vynakladanému úsiliu bol poþet úrazov znížený o 60 % oproti stavu pred prevzatím košických
železiarní v roku 2000. SpoloþnosĢ DuPont Safety Resources, svetový líder v oblasti bezpeþnosti a ochrany zdravia pri
práci udelila spoloþnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. cenu za projekt Manažérstvo rizík.

VISION, OBJECTIVE AND VALUES OF THE COMPANY
Our VISION is to be a profitable metallurgical company that offers adequate profits to its shareholders and shows
long-term growth and success; our OBJECTIVE is to assume position at the top of the iron and steel making industry.
The key to the permanent success is six main business principles that are applied in production, commerce,
communication with employees and partners, and through which the socially responsible approach of the Company is
applied in day-to-day practice:
• Safety
• Environmental compliance
• Quality of the products
• Customer service
• Production costs
• Productivity
Safety
Occupational Safety and Health of the employees and suppliers or other partners working on the company’s premises is
the no.1 priority in USSK. Wearing certified personal protective equipment and complying with cardinal safety regulations
is gradually becoming not just a necessity, but also a matter of course for the employees. Through the H.E.L.P. (Hazard
Elimination and Loss Prevention) training program, the Company has been convincing its employees that safe conduct is
their individual need and responsibility. Managers and employees jointly discover operational procedures and locations
that are a potential source of risks and hazards to the health of employees.
Thanks to continuous effort, the number of injuries has decreased by 60%, as compared to the status before acquisition of
the Košice Steelworks in 2000. U. S. Steel Košice, s.r.o. was awarded for the project Risk Management by DuPont Safety
Resources, the world leader in the safety area.
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VPLYV ýINNOSTI SPOLOýNOSTI NA ZAMESTNANOSġ
Zamestnanecká politika od prevzatia Spoloþnosti americkým majiteĐom prechádza transformáciou tak, aby bola
SpoloþnosĢ aj v tejto oblasti konkurencieschopná v porovnaní s ostatnými hutníckymi spoloþnosĢami vo svete a zároveĖ
naplnila dohodu s vládou SR, v ktorej sa zaviazala, že zamestnanosĢ sa bude meniĢ len na základe prirodzeného úbytku.
V roku 2006 pracovalo v USSK v priemere 13 558 zamestnancov (2005: 14 112, 2004: 14 385). SpoloþnosĢ je najväþším
zamestnávateĐom v regióne východného Slovenska a mesta Košice.
SúþasĢou firemnej kultúry je aj oceĖovanie zamestnancov, ktorí svojou kvalitnou prácou prispievajú k dosahovaniu
vynikajúcich výsledkov v rôznych oblastiach. Patria sem napr. pravidelné obedy prezidenta spoloþnosti s najlepšími
pracovníkmi v oblasti bezpeþnosti práce, kvality þi znižovania nákladov, rôzne podujatia, medzi nimi letné a zimné
športové hry, reprezentaþné firemné plesy i reciproþné obsadzovanie postov a výmena zamestnancov medzi slovenskými,
americkými a srbskými prevádzkami. Firma má prepracované programy sociálnej a zdravotnej starostlivosti o
zamestnancov a pravidelne komunikuje pri ich dolaćovaní s predstaviteĐmi troch odborových organizácií (OZ
METALURG, OZ Kovo a OZ Nezávislé kresĢanské odbory Slovenska).
Novým trendom v oblasti Đudských zdrojov je rôznorodosĢ (diversity) – t. j. vyhĐadávanie a zamestnávanie Đudí
prichádzajúcich z rôzneho prostredia, s rozmanitým vzdelaním, skúsenosĢami, nápadmi a talentom. Budúci úspech USSK
závisí aj od toho, ako bude firma schopná a pripravená zaujaĢ, najaĢ, vyškoliĢ a udržaĢ si novú pracovnú silu a súþasne
školiĢ k pochopeniu a prijatiu meniaceho sa charakteru podnikania už existujúcich zamestnancov.
SpoloþnosĢ si je vedomá, že stanovené vysoké ciele sa dajú splniĢ iba vćaka svojim
zamestnancom. USSK dáva zamestnancom sociálne a ekonomické istoty, dobré
zárobky i podmienky pre zabezpeþenie všestranného rozvoja. Za základ dôvery
potrebnej pre dlhodobý úspech Spoloþnosti považuje princípy Etického kódexu,
ktorý dostane každý zamestnanec pri podpise pracovnej zmluvy. Etický kódex
definuje prijateĐné normy správania sa zamestnancov v oblastiach ako sú
diskriminácia, sexuálne obĢažovanie, podvodné postupy a ochrana hospodárskej
súĢaže, konflikt záujmov i politická angažovanosĢ. USSK sa stala lídrom v
presadzovaní obchodnej etiky a boja proti korupcii.

IMPACT OF THE COMPANY TO THE EMPLOYMENT
Since the Company was acquired by the American owner, the Employment Policy
has undergone a transformation in order to assure competitiveness of the Company
in comparison with other metallurgical companies in the world and to fulfill its
commitment to the Slovak Government to reduce the number of employees based on
natural attrition. In 2006, there were 13,558 employees (on average) working in
USSK (2005: 14,112, 2004: 14,385). The Company is the largest employer in the
region of Eastern Slovakia and Košice.
The rewarding of employees who participate in the achievement of excellent results in various areas through their quality
work, is also a part of the Company’s culture. This includes regular lunch meetings of the Company’s President with
employees achieving the best results in occupational safety, quality or cost decreasing areas, various events including
summer and winter games, annual balls of the Company, as well as reciprocal filling of positions and exchange of
employees between Slovak, American and Serbian operations. The Company has sophisticated social and health care
programs for employees and regularly discusses their modifications with the representatives of three union organizations
(Metalurg, Kovo, and the Independent Christian Trades Union of Slovakia).
A new trend in the area of Human Resources is diversity – searching for and hiring people coming from different
environments, with various kinds of education, experience, ideas and talent. Future USSK success also depends on how
prepared the Company will be to attract, hire, train and retain new workforce and, at the same time, train the existing
employees to understand and accept the changing character of business conduct.
The Company realizes that defined demanding objectives can only be fulfilled thanks to its employees. USSK gives its
employees social and economic security, good salaries, and conditions to assure comprehensive personal development.
The principles of the Ethical Code that all employees receive when signing their employment contract are considered to be
the foundation of the trust necessary for the long-term success of the Company. The Ethical Code defines the acceptable
standards of employee conduct in areas like discrimination, sexual harassment, fraudulent practices and protection of the
economic competition, conflict of interests, and political involvement. USSK has become a leader in enforcing business
ethics and corruption control.
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VPLYV ýINNOSTI SPOLOýNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Charakter výroby v hutníckom kombináte kdekoĐvek na svete ovplyvĖuje životné prostredie, a to najmä ovzdušie, vodné
hospodárstvo a tvorbu odpadov. Ochrana životného prostredia sa odvíja od platných národných a medzinárodných noriem
a zákonov, ale vo veĐkej miere závisí aj od aktivít a zodpovednosti samotných firiem.
Ochrana životného prostredia je v USSK jedným zo základných strategických cieĐov. V reálnom živote sa to prejavuje v
systémovom prístupe k ochrane životného prostredia. Koncom roka 2003 bol Spoloþnosti udelený spoloþný certifikát EMS
organizáciou RWTÜV, potvrdzujúci uplatnenie systému environmentálneho manažérstva podĐa medzinárodnej normy
ISO 14 001. Tento certifikát má platnosĢ v rozsahu piatich finalizujúcich divíznych závodov, systém environmentálneho
manažérstva je však implementovaný vo všetkých trinástich divíznych závodoch spoloþnosti.
Od roku 2000 firma investovala do desiatok ekologických projektov viac než 200 mil. USD, z toho v roku 2004-2005
najmä do nových výkonných systémov odprášenia v divíznych závodoch KoksovĖa, Vysoké pece a OceliareĖ, výsledkom
þoho bolo zníženie tuhých zneþisĢujúcich látok o viac než 76 % na tonu vyrobenej ocele.
Okrem priamych investícií environmentálny tréningový program CITE (Continuous Improvement to the Environment)
reprezentuje aktívny prístup manažmentu k zvýšeniu environmentálneho povedomia zamestnancov. Navyše, rozvoj
pozitívneho postoja k skvalitĖovaniu životného prostredia medzi študentmi základných, stredných a vysokých škôl
podporuje USSK formou viacerých ekologických projektov (Kde a ako budeme bývaĢ, ýo sme doteraz nevedeli, EKO,
Ekotopfilm). Intenzívne spolupracuje v danej oblasti aj s mimovládnymi organizáciami a obcami v regióne.
SpoloþnosĢ priebežne monitoruje a pravidelne informuje verejnosĢ o množstvách emisií a kvalite odpadových vôd v
týždenníku OceĐ východu i na svojej webovej stránke www.usske.sk. Ćalšie informácie týkajúce životného prostredia
a z toho vyplývajúcich záväzkov Spoloþnosti sú uvedené v poznámke 30 Poznámok k priloženej individuálnej úþtovnej
závierke.

IMPACT OF THE COMPANY TO THE ENVIRONMENT
The nature of metallurgical operations anywhere in the world has impact on the
environment, especially on the atmosphere, water management and waste
production. Environmental protection is based on valid national and international
standards and laws, but to a significant degree depends also on the activities and
responsibilities of companies themselves.
Environmental protection is one of the basic business drivers in USSK. In real life,
this is demonstrated by a systematic approach to the environmental protection. At
the end of 2003, the Company received a corporate EMS certificate from the
RWTÜV audit organization, confirming the implementation of an environmental
management system in accordance with the international standard ISO 14 001. This
certificate covers 5 finishing plants, although the environmental management system
has been implemented in all thirteen of the Company’s divisions.
Since 2000, the Company has invested more than USD 200 million into dozens of
ecological projects, including the new highly efficient de-dusting systems at the
Cokery, Blast Furnaces and Steel Plants within the period of 2004-2005. This has
resulted in decrease of total solid particulates by 76% per ton of steel produced.
Besides direct investment, the CITE (Continuous Improvement to the Environment) training program represents an active
approach by the management to increasing employees’ environmental awareness. Moreover, USSK supports development
of positive attitudes toward environmental protection and improvement among elementary, secondary school and
university students through several ecological projects (Where and how we will live, What we never knew until now, EKO,
Ekotopfilm). USSK cooperates intensively in this area with non-governmental organizations and local villages.
The Company continuously monitors emissions and regularly informs the public about emission volumes and waste water
quality in the weekly newspaper OceĐ východu and on its web site www.usske.sk. Other environmental information and
related liabilities are disclosed in Note 30 of the Notes to the accompanying separate financial statements.
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VPLYV ýINNOSTI SPOLOýNOSTI NA REGIÓN
V novembri 2000 USSK založila v Košiciach Centrum ekonomického rozvoja (EDC) ako súþasĢ
svojho záväzku vláde s cieĐom podporiĢ ekonomický rast v regióne a vytvoriĢ nové pracovné
miesta. V úzkej spolupráci s národnými a regionálnymi úradmi, veĐvyslanectvami, obchodnými
organizáciami a inými spoloþnosĢami sponzoruje investiþné konferencie, je hostiteĐom
obchodných návštev a pomáha novým spoloþnostiam pri etablovaní sa v tomto regióne. Do konca
roka 2006 EDC úspešne pomohlo pritiahnuĢ 22 zahraniþných investorov.
Od roku 2002 sa þasĢ filantropických aktivít Spoloþnosti realizuje prostredníctvom Nadácie U. S.
Steel Košice. Dominuje podpora zdravotníctva, vzdelávania mládeže, telovýchovy a športu,
aktivít pre dôchodcov a iné sociálne, humanitárne a charitatívne aktivity.
SpoloþnosĢ sa aktívne podieĐa na charitatívnych akciách, na podpore kultúry, školstva,
zdravotníctva, športu a pod. Projekty a podujatia nielen finanþne podporuje, ale þastokrát aktívne
participuje na ich realizácii. Mnohé kultúrne a verejné podujatia pre obyvateĐov Košíc sa
postupne stali tradíciou (DeĖ mesta Košice, Košické Vianoce).
So svojím presvedþením, že ochrana života a zdravia je dôležitá ako pri hutníckej výrobe, tak pri
akejkoĐvek Đudskej þinnosti, USSK pripravila pre študentov a širokú verejnosĢ program
Profesionáli konajú bezpeþne, v rámci ktorého rôznymi formami upriamuje pozornosĢ mladých
Đudí, ich rodiþov a pedagógov na otázky bezpeþného konania a správania sa.

IMPACT OF THE COMPANY TO THE REGION
In November 2000, as part of its commitment to the Slovak Government, USSK established the
Economic Development Center (EDC) in Košice, with the aim of promoting economic growth and
creating new jobs in the region. In close cooperation with national and regional authorities,
embassies, business organizations, and other companies, the EDC sponsors investment
conferences, hosts business visits, and helps new companies establish operations in the region. By
the end of 2006, the EDC helped to successfully attract 22 foreign investors.
Since 2002 part of the Company’s philanthropic activities has been organized through the U. S.
Steel Košice Foundation. The majority of its support is for health, youth education, fitness and
sports, activities for the retirees, and other social, humanitarian and charity activities.
The Company actively participates in charity events, supports culture, education, health and
sports. Projects and events are not only supported financially, but many times the Company
actively participates in their realization. Many cultural and public events for Košice citizens have
become a tradition (Košice City Days, Christmas in Košice).
Convinced that the protection of life and health is as important for any human activity as it is for
metallurgical production, USSK has developed the program “Professionals Work Safely” for
students and the general public, through which it has been drawing the attention of young people,
their parents and educators to the issues of safe conduct and behavior.

9

VYBRANÉ FINANýNÉ INFORMÁCIE

SELECTED FINANCIAL INFORMATION

Súvaha

Balance Sheet

Vybrané položky súvahy (v mil. EUR) za posledné tri roky sú:

Selected balance sheet items (in EUR million) for the last three
years are:

31.12.2006
Dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý nehmotný
majetok
Ostatný neobežný
majetok
Úvery spriazneným
stranám
Zásoby
PohĐadávky
Ostatné aktíva
Aktíva celkom

31.12.2005

31.12.2004

895

803

683

77

214

7

120

167

204

291
512
100

330
245
440
42

316
231
388
99

1 995

2 241

1 928

K 31. decembru 2006 predstavovali obežné aktíva Spoloþnosti
903 mil. EUR (k 31. 12. 2005: 955 mil. EUR; k 31. 12. 2004:
1 012 mil. EUR). Pokles v celkovej hodnote majetku v roku
2006 spôsobilo najmä precenenie emisných kvót na ich reálnu
hodnotu v dlhodobom nehmotnom majetku Spoloþnosti
(Poznámka 7) a splatenie úverov poskytnutých spriazneným
stranám (Poznámka 11).
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Vlastné imanie
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Ostatné pasíva

1 520
328
147

1 492
300
195
254

1 511
267
98
52

Pasíva celkom

1 995

2 241

1 928

31 Dec 06

31 Dec 05

31 Dec 04

895
77

803
214

683
7

120

167

204

291
512
100

330
245
440
42

316
231
388
99

1,995

2,241

1,928

Property, Plant and
Equipment
Intangible Assets
Other Non-Current
Assets
Loans to Related
Parties
Inventories
Accounts Receivable
Other Assets
Total Assets

Current assets of the Company were EUR 903 million as of 31
December 2006 (31 Dec 2005: EUR 955 million; 31 Dec 2004:
EUR 1,012 million). Total assets decreased in 2006 mainly due
to revaluation of emission allowances to their fair value in
intangible assets of the Company (Note 7) and repayment of the
loans provided to related parties (Note 11).

31 Dec 06

31 Dec 05

31 Dec 04

Equity
Accounts Payable
Bank Loans
Other Liabilities

1,520
328
147

1,492
300
195
254

1,511
267
98
52

Total Liabilities

1,995

2,241

1,928

V roku 2006, SpoloþnosĢ splatila krátkodobý syndikovaný úver
vo výške 195 mil. EUR od ING Bank N.V. (Poznámka 18).

In 2006, the Company repaid a short-term syndicated loan
totaling EUR 195 million from ING Bank N.V. (Note 18).

Výkaz ziskov a strát

Income Statement

Vybrané položky výkazu ziskov a strát (v mil. EUR) za
posledné dva roky sú:

Selected income statement items (in EUR million) for the last
two years are:

Tržby a ostatné výnosy
Výsledok hospodárenia z bežnej
þinnosti
Výsledok hospodárenia za úþtovné
obdobie

2006

2005

2 675

2 374

566

480

479

429

Za úþtovné obdobie roku 2006 SpoloþnosĢ dosiahla þistý zisk
479 mil. EUR (2005: 429 mil. EUR). Na celkovom takmer 12 %
náraste výsledku hospodárenia za rok 2006 sa pozitívne
podieĐal najmä vplyv objemu predaja výrobkov a nižších cien
surovín, ktorý bol kompenzovaný negatívnym dopadom vyšších
nákladov na energie.

2006

2005

2,675

2,374

Operating Profit

566

480

Profit for the year

479

429

Revenues and Other Income

The 2006 net profit of the Company was EUR 479 million
(2005: EUR 429 million). The total increase in profit for the
year of approximately 12 % was favorably affected by increased
selling volume and lower raw material prices that was partially
offset by the adverse impact of higher energy costs.
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NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU ZA ROK 2006
v EUR
Zisk za rok 2006
Povinný prídel do rezervného fondu

479 454 000
543 200

Zisk za rok 2006 na ćalšiu distribúciu

478 910 800

Nerozdelený zisk minulých rokov

392 228 000

Nerozdelený zisk spolu pred výplatou podielu na
zisku

871 138 800

Podiel na zisku pre U. S. Steel Global Holdings
I B.V

525 000 000

Nerozdelený zisk spolu po výplate podielu na
zisku

346 138 800

PROPOSAL OF 2006 PROFIT DISTRIBUTION

In EUR
Profit for 2006
Compulsory contribution to reserve fund

479,454,000
543,200

Profit for 2006 available for additional
distribution

478,910,800

Undistributed profit from previous years

392,228,000

Total undistributed profit before dividends

871,138,800

Dividends for U. S. Steel Global Holdings I B.V

525,000,000

Total undistributed profit after dividends

346,138,800
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VYBRANÉ EKONOMICKċ INFORMACIE A VÝZNAMNÉ UDALOSTI
V ROKU 2006
Kvalita
UplatĖovanie programov zameraných na kvalitu produkcie vytvára predpoklady pre
zlepšovanie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie schopnosti konkurovaĢ na
domácom a medzinárodných trhoch. Medzinárodnú certifikáciu systému
manažérstva kvality (QMS) podĐa ISO 9001 získal v roku 1992 DZ Teplá valcovĖa
ako prvý závod v strednej a východnej Európe. USSK je certifikovaná podĐa
medzinárodných štandardov ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949 pre automobilový
priemysel. Implementovaný a certifikovaný je tiež systém environmentálneho
manažérstva podĐa požiadaviek ISO 14001:2004 a v procese implementácie je
systém manažérstva bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2002 bola
spoloþnosĢ ocenená cenou Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii veĐká výrobná
spoloþnosĢ. Pre oceĐové doskové radiátory KORAD bol v roku 2003 udelený
Certifikát ochrannej znaþky kvality a Zlatej medaily Slovak Gold. V máji 2006,
audítori RWTUV Bratislava uskutoþnili prvý kontrolný audit podĐa ISO 9001:2000
(odporuþili potvrdiĢ jeho platnosĢ na ćalšie obdobie) a ISO/TS 16949 (odporuþili
vydaĢ Spoloþnosti certifikát, ktorý požadujú výrobcovia v automobilovom
priemysle).
Výskum a vývoj
V oblasti výskumu a vývoja boli v roku 2006 nainštalované skúšobné linky, ktoré umožnia simulovaĢ skutoþné výrobné
podmienky v prevádzkach Teplej a Studenej valcovne a tak optimalizovaĢ žiadané vlastnosti produkcie. Testovacie
kapacity výskumu a vývoja rozšírila v apríli 2006 koksárenská pec s pohyblivou stenou, ktorá je súþasĢou Globálneho
centra pre testovanie uhlia a koksu. V júli 2006 zaþalo svoju þinnosĢ Center of Excellence pre elektrické ocele, ktoré
umožĖuje modelovaĢ výrobu na všetkých kontinuálnych žíhacích linkách. Pracovisko poskytuje služby aj americkým
závodom USS.

SELECTED ECONOMIC INFORMATION AND SIGNIFICANT EVENTS IN 2006
Quality
Implementation of the programs focused on production quality creates conditions to increase economical efficiency and the
ability to compete in domestic and foreign markets. In 1992, the Company was the first facility in Central and Eastern
Europe that received international Quality Management System (QMS) certification in accordance with ISO 9001 for the
Hot Rolling Mill. USSK is certified in accordance with the international ISO 9001:2000 and ISO/TS 16949 standards for
the automotive industry. An environmental management system in line with the
requirements of ISO 14001:2004 has been implemented as well, and an occupational
health and safety management system is also being implemented. In 2002, USSK was
awarded the Slovak National Award for Quality in the category of large
manufacturing companies. In 2003, Korad steel panel radiators were awarded the
Quality Trademark Certificate and the Slovak Gold Medal. In May 2006, auditors
from RWTUV Bratislava performed first control audit according to ISO 9000:2000
(with a recommendation to confirm its validity for the next period) and ISO/TS 16949
(with a recommendation to issue a certificate for the Company, which is required by
manufacturers in the automotive industry).
Research and Development
In the area of research and development, test facilities were installed in 2006 that
allow simulation of real production conditions in the Hot Roll Mill and Cold Roll
Mill and so optimize desired production quality. Coke furnace with the moving wall,
that is a part of the Global Centre for Coal and Coke Testing, expanded testing
capacity of research and development in April 2006. Centre of Excellence for
Electric Steel began its activity in July 2006. The Centre allows modeling of
production on all continuous annealing facilities and provides service also to USS
plants in the USA.
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Náklady
Znižovanie nákladov vo výrobe je rozhodujúce pre úspech
na konkurenþnom trhu. Aj keć sa ceny surovín extrémne
zvýšili, spoloþnosti sa podarilo znížiĢ výrobné náklady cez
efektívne riadiace systémy na všetkých úrovniach a
pomocou procesu kontinuálneho zlepšovania. Množstvo
projektov na úsporu nákladov, predložené zamestnancami a
manažérmi USSK, už boli realizované. Medzi
najvýznamnejšie patria úspory v primárnej metalurgii, vo
výrobe energie a v finalizujúcich prevádzkach.
Výrobná kapacita
Roþná kapacita produkcie surového železa predstavuje 4,3
mil. ton. V roku 2006 SpoloþnosĢ vyrobila 4,7 mil. ton
ocele v brámach (2005: 4,1 mil. ton, 2004: 4,1 mil. ton).
Trhové podmienky
SpoloþnosĢ pôsobí primárne na trhoch strednej a západnej
Európy a podlieha trhovým podmienkam v týchto
oblastiach. Niektoré faktory, ktoré by mohli ovplyvniĢ
trhové podmienky, náklady, dodávky a ceny produktov
spoloþnosti predstavujú globálny dopyt po produktoch,
trhové ceny výrobkov, ceny a dostupnosĢ vstupných
surovín a energií, zmeny v legislatíve, fluktuácia kurzov
mien a rôzne protekcionistické opatrenia.
SpoloþnosĢ predáva finálne výrobky na domácom a
medzinárodných trhoch aj za úþasti dcérskych spoloþností.
V roku 2006 bolo predaných 4,3 mil. ton (v roku 2005: 3,6 mil. ton, v roku 2004: 3,7 mil. ton).
Riziká a neistoty Spoloþnosti sú uvedené v poznámke 29 Poznámok k priloženej individuálnej úþtovnej závierke.

Costs
Reduction of the cost of production is crucial for success in competitive market. Although the prices of raw materials have
risen extremely, the Company has been able to reduce production costs through the efficient management systems at all
levels and through its continuous improvement process. Many improvement cost saving projects submitted by USSK
employees and managers have been implemented. Savings in primary metallurgy, energy production and finishing
operations are the most significant ones.
Production Capacity
Annual raw steel production capability is 4.3 million tons. In 2006, the Company produced 4.7 million tons of steel in
slabs (2005: 4.1 mil. tons, 2004: 4.1 mil. tons).
Market conditions
The Company conducts its business primarily in Central and Western Europe and is subject to market conditions in these
areas. Some factors that could affect market conditions, costs, shipments and prices of the products include worldwide
demand, market prices of the products, prices and availability of raw materials and energies, changes in legislation,
foreign currency exchange rate fluctuations and various protectionist measures.
The Company also sells its products in domestic and foreign markets through subsidiaries. In 2006, the Company sold 4.3
million tons (in 2005: 3.6 million tons, in 2004: 3.7 million tons).
Risks and uncertainties of the Company are disclosed in Note 29 of the Notes to the accompanying separate financial
statements.
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Investície
SpoloþnosĢ sa v dohode s vládou SR zaviazala investovaĢ 700 mil. USD poþas obdobia odo dna akvizície, 24.
novembra 2000 do 31. decembra 2010 okrem iného aj na modernizáciu existujúcich výrobných zariadení a
environmentálnych systémov, ako aj na budovanie nových zariadení. Záväzok bol splnený v druhom kvartáli
roku 2006.
V apríli 2002 USSK spustila vakuovaciu odplyĖovaciu stanicu, ktorá umožnila Spoloþnosti vstup na trh s
oceĐou s nízkym obsahom uhlíka a trh s kremíkovou oceĐou. V roku 2003 bola uvedená do prevádzky druhá
kontinuálna žíhacia a pocínovacia linka. V roku 2004 bola spustená výroba na tretej dynamo linke pre
elektrickú oceĐ. V roku 2005 USSK zaþala výstavbu svojej novej žiarovo-pozinkovacej linky pre automobilové
plechy s roþnou kapacitou 350 tisíc ton vysoko kvalitných povrchovo upravených produktoch pre
automobilový a konštrukþný priemysel. Významnou investíciou roku 2006 bola výstavba nového kyslíkového
aparátu þ. 9.
SpoloþnosĢ sa v zmluve s vládou SR okrem iného zaviazala investovaĢ do zariadení s cieĐom byĢ v súlade s
environmentálnymi štandardami. Medzi najvýznamnejšie environmentálne projekty Spoloþnosti patria
primárne, resp. sekundárne odprášenie Oceliarní þ. 1 a 2. V roku 2006 sa rekonštrukciou filtrov a úpravou
spaĐovacieho procesu
zabezpeþilo plnenie emisných
limitov na kotli þ. K6 v divíznom
závode Energetika, bola
ukonþená hermetizácia
prevádzky Chémia na divíznom
závode KoksovĖa.
V roku 2006 pokraþovali práce
na výstavbe pozinkovacej linky
þ. 3. Komplexné skúšky
zariadenia zaþali vo februári
2007, plánovaná kapacita by sa
mala dosiahnuĢ v štvrtom
kvartáli 2007.

Capital Expenditures
The Company has a commitment
to the Slovak Government for a
capital improvements program of
USD 700 million over a period
commencing with the acquisition date on 24 November 2000, and ending on 31 December 2010. The Company fulfilled the
spending commitment to the Slovak Government in the second quarter of 2006.
In April 2002 USSK commissioned a vacuum degasser, which gave the Company access to the low-carbon and silicon steels
markets. In 2003 the second continuous annealing and tinning lines were commissioned. In 2004 production commenced on
the third dynamo line for electrical steel. In 2005, USSK started construction of its new automotive-grade hot-dip
galvanizing line with an annual capacity of 350,000 tons of high-quality coated sheet products for automotive and
construction industries. Significant capital expenditures incurred in 2006 related to Air Separation Unit No. 9.
The Company has a commitment to the Slovak Government to invest, inter alia, in facilities to comply with environmental
standards. Primary and secondary de-dusting systems at Steel Shops No. 1 and 2 are one of the most significant
environmental projects of the Company. In 2006, filters were reconstructed and combustion process was modified at boiler
No. 6 at Energy Plant to meet emission limits and isolation of COG venting at Coke plant was completed.
In 2006, construction of galvanizing line No. 3 continued. Complex tests of the equipment started in February 2007, planned
capacity should be achieved in the fourth quarter of 2007.
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Firma roka 2006
V novembri 2006 bola spoloþnosĢ U. S. Steel Košice, s.r.o. ocenená týždenníkom Trend titulom Firma roka 2006 za
mimoriadne výsledky hospodárenia. Košické oceliarne obhájili prestížnu cenu z roku 2005.
VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO SKONýENÍ ÚýTOVNÉHO OBDOBIA 2006
Významné udalosti, ktoré nastali po ukonþení úþtovnej závierky za rok 2006 sú uvedené v poznámke 32 Poznámok
k priloženej individuálnej úþtovnej závierke.
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V ROKU 2007
Manažment Spoloþnosti oþakáva pokraþujúci solídny prevádzkový výsledok v roku 2007.

The Company of the Year 2006
In November 2006, U. S. Steel Košice, s.r.o. was awarded “The Company of the Year 2006” by the weekly business
magazine Trend for extraordinary business results. The Košice Steelworks won the award for the second successive year.
SIGNIFICANT EVENTS AFTER 2006 BALANCE SHEET DATE
Other significant events occurred after the balance sheet date are disclosed in Note 32 of the Notes to the accompanying
separate financial statements.
EXPECTED DEVELOPMENT IN 2007
The Management of the Company expects continued solid operating results in 2007.
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U. S. Steel Košice, s.r.o.
INDIVIDUÁLNA ÚýTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2006
(všetky sumy sú v tisícoch EUR)

SÚVAHA

Poznámka

31. decembra
2006

31. decembra
2005

AKTÍVA
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

6

894 735

803 367

Dlhodobý nehmotný majetok

7

77 294

214 115

Investície

8

14 821

14 338

-

127

Dlhodobé pohĐadávky
Finanþný majetok k dispozícii na predaj

259

111

98 856

148 023
101 599

Odložená daĖ z príjmov – pohĐadávka

9

Úvery spriazneným stranám

11

-

Ostatný neobežný majetok

10

6 521

4 537

1 092 486

1 286 217

Neobežný majetok spolu
Obežný majetok
Úvery spriazneným stranám

11

-

227 911

Zásoby

12

291 357

244 583

PohĐadávky z obchodného styku a ostatné pohĐadávky

13

511 806

439 679

Finanþný majetok k dispozícii na predaj

148

-

14

3 093

1 229

Peniaze a peĖažné ekvivalenty

15

93 435

39 636

Ostatný obežný majetok

16

2 669

1 703

902 508

954 741

1 994 994

2 240 958

587 842

Derivátové finanþné nástroje

Obežný majetok spolu
Aktíva spolu
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie

17

587 842

Rezervné fondy

17

60 796

44 277

871 682

860 033

1 520 320

1 492 152

Nerozdelený zisk minulých období
Vlastné imanie spolu
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Rezervy na záväzky

19

Dlhodobé záväzky spolu

35 473

31 221

35 473

31 221

328 322

299 779

36 450

11 055

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

21

DaĖ z príjmu
Výnosy budúcich období

22

12

2 501

Krátkodobé úvery a pôžiþky

18

-

195 000

Rezervy na záväzky

19

Krátkodobé záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu

74 417

209 250

439 201

717 585

1 994 994

2 240 958

Sprievodné poznámky na stranách 8 až 45 sú neoddeliteĐnou súþasĢou tejto
úþtovnej závierky.
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U. S. Steel Košice, s.r.o.
INDIVIDUÁLNA ÚýTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2006
(všetky sumy sú v tisícoch EUR)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Poznámka

2006

2005

Výnosy

23

2 668 546

2 369 636

Ostatné príjmy

23

6 120

4 312

Spotreba materiálov a energií

24

- 1 493 423

- 1 388 439

Mzdové náklady a iné zamestnanecké požitky

25

- 232 158

- 229 272

Odpisy a amortizácia

6, 7

- 68 572

- 65 350

Náklady na opravy a údržbu
Prepravné služby
Poradenské služby
Zisk / (strata) z kurzových rozdielov
Ostatné prevádzkové náklady

26

Zisk z prevádzkovej þinnosti

- 50 068

- 40 798

- 121 543

- 100 245

- 17 340

- 20 333

- 7 382

51 656

- 118 095

- 100 940

566 085

480 227

Finanþné výnosy

27

13 485

8 496

Finanþné náklady

27

- 4 366

- 3 674

575 204

485 049

- 95 750

- 56 544

479 454

428 505

Zisk pred zdanením
DaĖ z príjmu

28

Zisk po zdanení

Sprievodné poznámky na stranách 8 až 45 sú neoddeliteĐnou súþasĢou tejto
úþtovnej závierky.
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U. S. Steel Košice, s.r.o.
INDIVIDUÁLNA ÚýTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2006
(všetky sumy sú v tisícoch EUR)

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ

Základné
imanie

Stav k 1. januáru 2005

Rezervné
fondy

Nerozdelený
zisk
minulých
období

Spolu

587 842

23 951

899 357

1 511 150

Zisk z precenenia na reálnu hodnotu
(Poznámka 7)

-

5 252

-

5 252

Odložená daĖ zo zisku z precenenia na
reálnu hodnotu

-

- 998

-

- 998

Ostatné

-

15

-

15

ýistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom
imaní

-

4 269

-

4 269

Zisk za rok 2005

-

-

428 505

428 505

Celkový vykázaný zisk

-

4 269

428 505

432 774

Prídel do zákonného rezervného fondu

-

16 057

- 16 057

-

Podiel na zisku

-

-

- 451 772

- 451 772

-

16 057

- 467 829

- 451 772

Stav k 31. decembru 2005

587 842

44 277

860 033

1 492 152

Stav k 1. januáru 2006

587 842

44 277

860 033

1 492 152

-

- 5 252

-

- 5 252

Zisk z precenenia na reálnu hodnotu
(Poznámka 7)
Odložená daĖ zo zisku z precenenia na
reálnu hodnotu

-

998

-

998

Ostatné

-

442

-

442

ýistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom
imaní

-

- 3 812

-

- 3 812

Zisk za rok 2006

-

-

479 454

479 454

Celkový vykázaný zisk

-

- 3 812

479 454

475 642

Prídel do zákonného rezervného fondu

-

20 331

- 20 331

-

Podiel na zisku

-

-

- 447 474

- 447 474

-

20 331

- 467 805

- 447 474

587 842

60 796

871 682

1 520 320

Stav k 31. decembru 2006

Sprievodné poznámky na stranách 8 až 45 sú neoddeliteĐnou súþasĢou tejto
úþtovnej závierky.
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VÝKAZ O PEĕAŽNÝCH TOKOCH

Pozn.
Zisk pred zdanením

Spolu konsolidované
2006

2005

575 204

485 049

Upravený o:
Odpisy

6

66 542

63 035

Amortizácia

7

2 030

2 315

1 460

-

Vplyv emisných kvót na výkaz ziskov a strát
Zníženie hodnoty investícii/(zúþtovanie)
Strata/(zisk) z predaja dlhodobého hmotného majetku
Strata/(zisk) z predaja investícii
Strata/(zisk) zo zmien v reálnej hodnote ostatných finanþných nástrojov

- 11

-

2 168

364

- 131

-

- 1 864

- 665

Výnosy z dividend a podielov na zisku

27

- 1 479

- 2 750

Úrokové výnosy

27

- 10 851

- 5 746

Úrokové náklady

27

4 366

3 322

1 823

- 2 859

- 46 774

- 13 617

- 78 179

- 51 865

- 966

-

16 924

34 784

530 262

511 367

Kurzové straty/(zisky) z prevádzkovej þinnosti
Zmeny v pracovnom kapitáli
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob

12

Zníženie/(zvýšenie) stavu pohĐadávok z obchodnej þinnosti a ostatných
pohĐadávok a ostatného obežného majetku
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finanþných nástrojov
Zníženie/(zvýšenie) stavu záväzkov z obchodnej þinnosti a ostatných
záväzkov a ostatných krátkodobých pasív
PeĖažné toky z prevádzkových þinností
Zaplatené úroky

- 2 545

- 2 949

Zaplatená daĖ z príjmov

- 22 973

- 20 217

ýisté peĖažné toky z prevádzkových þinností

504 744

488 201

PeĖažné toky z investiþných þinností
Obstaranie dcérskej spoloþnosti

- 76

- 437

6

- 161 064

- 181 113

47

655

Príjmy z predaja investícii

8

200

-

Výdavky na nákup dlhodobého nehmotného majetku

7

- 8 032

- 1 926

Výdavky na nákup dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

Výdavky na nákup finanþného majetku k dispozícii na predaj
Pôžiþky poskytnuté spriazneným stranám

11

Príjmy zo splátok pôžiþiek poskytnutých spriazneným stranám
Prijaté úroky
Prijaté dividendy a podiely na zisku
ýisté peĖažné toky z investiþných þinností

- 296

-

-

- 307 462

329 510

293 790

15 119

4 694

1 479

2 750

176 887

- 189 049

PeĖažné toky z finanþných þinností
Príjmy z úverov a pôžiþiek
Výdavky na splácanie úverov a pôžiþiek

18

-

195 000

- 195 000

- 98 424

Podiel na zisku vyplatený spoloþníkovi Spoloþnosti

- 432 832

- 452 391

ýisté peĖažné toky z finanþných aktivít

- 627 832

- 355 815

ýisté (zníženie)/zvýšenie peĖazí a peĖažných ekvivalentov

53 799

- 56 663

Peniaze a peĖažné ekvivalenty na zaþiatku obdobia

15

39 636

96 299

Peniaze a peĖažné ekvivalenty na konci obdobia

15

93 435

39 636

Sprievodné poznámky na stranách 8 až 45 sú neoddeliteĐnou súþasĢou tejto
úþtovnej závierky.
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Poznámka 1

Základné informácie
U. S. Steel Košice, s.r.o. („SpoloþnosĢ“) bola založená ako spoloþnosĢ s ruþením
obmedzeným 7. júna 2000 a do Obchodného registra Slovenskej republiky bola
zapísaná 20. júna 2000 (Obchodný register Okresného súdu Košice I v Košiciach
oddiel: Sro vložka 11711/V).
Sídlo Spoloþnosti:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice
044 54
Identifikaþné þíslo: 36 199 222
DaĖové identifikaþné þíslo: 2020052837
Iý DPH: SK2020052837
Hospodárske þinnosti Spoloþnosti
Hlavnou þinnosĢou Spoloþnosti je výroba a predaj výrobkov z ocele (Poznámka
23).
Ruþenie v iných úþtovných jednotkách
SpoloþnosĢ nie je neobmedzene ruþiacim spoloþníkom v iných úþtovných
jednotkách.
Priemerný poþet zamestnancov
Priemerný poþet zamestnancov Spoloþnosti je uvedený v poznámke 25.
Orgány Spoloþnosti
Konatelia Spoloþnosti k 31. decembru 2006 boli nasledovní:
David Harman Lohr

Prezident

William Clyde King (od 1. decembra 2006)

Viceprezident pre financovanie

Richard Eugene Veitch (od 1. júna 2006)

Viceprezident pre výrobu

John Baird Peters

Viceprezident pre predaj a marketing

Anton Jura

Viceprezident pre strategické implementácie

Miroslav KiraĐvarga

Viceprezident pre Đudské zdroje

Kenneth Ralph Pepperney

Generálny právny zástupca

Andrew Stewart Armstrong

Viceprezident pre informaþné technológie

Odmeny þlenom orgánov sú zverejnené v poznámke 31.
Spoloþníci Spoloþnosti
K 31. decembru 2006 bola jediným spoloþníkom Spoloþnosti spoloþnosĢ U.S.
Steel Global Holdings I B.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Holandské
kráĐovstvo so 100%-ným podielom na základnom imaní Spoloþnosti. Tento podiel
zároveĖ predstavuje 100%-ný podiel na hlasovacích právach.
Individuálnu úþtovnú závierku Spoloþnosti zostavenú podĐa slovenských
úþtovných štandardov za predchádzajúce úþtovné obdobie schválilo valné
zhromaždenie dĖa 19. júna 2006. SpoloþnosĢ prešla na Medzinárodné štandardy
pre finanþné výkazníctvo („IFRS“) platné v Európskej Únii („EU“) pre úþely
zostavenia tejto úþtovnej závierky k 31. decembru 2006.
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Konsolidovaný celok
SpoloþnosĢ zostavuje konsolidovanú úþtovnú závierku za Skupinu U. S. Steel
Košice, s.r.o. v súlade s IFRS platnými v EU. Konsolidovaná úþtovná závierka
Skupiny U. S. Steel Košice, s.r.o. je dostupná k nahliadnutiu na vyšie uvedenej
adrese Spoloþnosti. Táto konsolidovaná úþtovná závierka je uložená v Zbierke
listín na Okresnom súde Košice I, Štúrova 29, 041 51 Košice.
SpoloþnosĢ sa zahĚĖa do konsolidovanej úþtovnej závierky materskej spoloþnosti
U.S. Steel Global Holdings I B.V., ktorá je súþasĢou konsolidovanej úþtovnej
závierky hlavnej kontrolujúcej spoloþnosti – United States Steel Corporation, 600
Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Konsolidovanú úþtovnú závierku
konsolidovanej skupiny zostavuje spoloþnosĢ United States Steel Corporation
podĐa všeobecne uznávaných úþtovných zásad platných v USA („US GAAP“) a je
možné ju dostaĢ priamo v sídle tejto spoloþnosti.
Poznámka 2

Významné úþtovné postupy a zásady
Hlavné úþtovné zásady použité pri zostavení individuálnej úþtovnej závierky sú
nasledovné:

2.1

Vyhlásenie o zhode
Priložená individuálna úþtovná závierka (ćalej len „úþtovná závierka“) bola
zostavená v súlade s IFRS platnými v EU, vydanými k 31. decembru 2006
a platnými pre roky konþiace sa k uvedenému dátumu.

2.2

Východiská pre zostavenie úþtovnej závierky
Právny dôvod na zostavenie úþtovnej závierky
PodĐa zákona o úþtovníctve platného v Slovenskej republike urþité spoloþnosti
zostavujú úþtovnú závierku k 31. decembru 2006 podĐa IFRS platných v EU.
Táto úþtovná závierka bola zostavená v súlade s IFRS platnými v EU, podĐa
princípu historických cien s výnimkou precenenia nehmotného majetku
predstavujúceho emisné kvóty oxidu uhliþitého a precenenia finanþného majetku
a záväzkov (vrátane derivátových nástrojov) v reálnej hodnote cez výkaz ziskov
a strát. Hlavné úþtovné zásady uplatnené pri zostavení tejto úþtovnej závierky sú
popísané nižšie. Tieto zásady boli konzistentne uplatnené vo všetkých
vykázaných obdobiach.
Úþtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
Spoloþnosti.
Ostatná úþtovná závierka Spoloþnosti podĐa slovenských úþtovných štandardov
(ćalej len „SÚŠ“) bola zostavená k 31. decembru 2005. V niektorých oblastiach
sa SÚŠ líšia od IFRS platných v EU. Pri zostavení tejto úþtovnej závierky za rok
konþiaci sa 31. decembra 2006, manažment zmenil niektoré úþtovné a
oceĖovacie metódy aplikované v úþtovnej závierke zostavenej podĐa SÚŠ tak,
aby došlo k súladu s IFRS platnými v EU. PorovnateĐné hodnoty za rok 2005 boli
upravené tak, aby zohĐadĖovali tieto zmeny.
Odsúhlasenie þistého zisku a vlastného imania za rok 2005 vykázaných v
úþtovnej závierke zostavenej podĐa SÚŠ na þistý zisk a vlastné imanie podĐa
IFRS platných v EU je uvedené v Poznámke 3.
Zostavenie úþtovnej závierky v súlade s IFRS platnými v EU vyžaduje použitie
urþitých kĐúþových úþtovných odhadov. Tiež vyžaduje od manažmentu využiĢ
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úsudok v procese uplatnenia úþtovných zásad Spoloþnosti. Oblasti, ktoré
vyžadujú vyšší stupeĖ úsudku alebo komplexnosti, prípadne oblasti, v ktorých
predpoklady a odhady významne ovplyvĖujú úþtovnú závierku, sú uvedené
v Poznámke 4.
2.3

Prepoþet cudzej meny
Funkþná mena a mena prezentácie
Položky zahrnuté v úþtovnej závierke Spoloþnosti sú ocenené v mene
primárneho ekonomického prostredia, v ktorom SpoloþnosĢ pôsobí („funkþná
mena“). Úþtovná závierka je zostavená v mene EURO („EUR“), ktoré je funkþnou
menou a menou prezentácie Spoloþnosti.
Transakcie a zostatky
Transakcie v cudzej mene sa prepoþítavajú na funkþnú menu výmenným kurzom
platným k dátumu transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce zo zúþtovania
týchto transakcií a z prepoþtu monetárneho majetku a záväzkov v cudzej mene
výmenným kurzom ku koncu roka sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.

2.4

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je vykázaný v obstarávacej cene zníženej o oprávky
a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Historické obstarávacie ceny
zahĚĖajú náklady, ktoré sa dajú priamo priradiĢ k obstaraniu danej položky
majetku, ako je cena obstarania vrátane dovozných poplatkov (ciel) a nevratných
daní a všetky priamo priraditeĐné náklady spojené s uvedením majetku do
prevádzkyschopného stavu a na zamýšĐané miesto použitia.
Výdavky po zaradení majetku do užívania sú kapitalizované alebo zaúþtované
ako osobitné aktívum len v prípade, ak je pravdepodobné, že Spoloþnosti budú
v súvislosti s danou položkou majetku plynúĢ dodatoþné budúce ekonomické
úžitky a výdavky možno spoĐahlivo oceniĢ. Všetky ostatné náklady na opravy
a údržbu sa úþtujú do výkazu ziskov a strát v tom úþtovnom období, v ktorom
vznikli.
Hlavné náhradné diely a pohotovostné zariadenia spĎĖajú podmienky dlhodobého
hmotného majetku, ak SpoloþnosĢ oþakáva ich využitie poþas viac ako 1 obdobia
alebo ak náhradné diely a obslužné zariadenia môžu byĢ využité len v spojení so
špecifickou položkou dlhodobého hmotného majetku.
Pozemky, umelecké diela a nedokonþené investície sa neodpisujú. Odpisy
ostatného majetku sa poþítajú lineárnou metódou z rozdielu medzi obstarávacou
cenou a zostatkovou hodnotou poþas nasledovných odhadovaných dôb
ekonomickej životnosti:
Budovy
Stroje a zariadenia
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

35 rokov
5 – 15 rokov
2 – 5 rokov

Majetok sa zaþína odpisovaĢ, keć je prvý krát k dispozícii na používanie.
Ak je majetok vyradený, alebo sa oþakáva, že nebude prinášaĢ budúce
ekonomické úžitky z pokraþujúceho používania majetku, obstarávacia cena
a oprávky tohto majetku sú odúþtované a akýkoĐvek zisk alebo strata vyplývajúca
z vyradenia je zahrnutá vo výkaze ziskov a strát.
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Zostatková hodnota a doba životnosti majetku sa prehodnocuje a v prípade
potreby upravuje ku každému súvahovému dĖu.
V prípade, že úþtovná hodnota majetku je vyššia ako jeho odhadovaná
realizovateĐná hodnota, úþtovná hodnota tohto majetku sa okamžite zníži na jeho
realizovateĐnú hodnotu. RealizovateĐná hodnota je reálna cena majetku znížená
o náklady na predaj alebo úžitková hodnota, podĐa toho, ktorá je vyššia. Zisky
alebo straty z vyradenia majetku sa urþia ako rozdiel medzi výnosom a úþtovnou
hodnotou majetku. Tieto sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát.
2.5

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok okrem emisných kvót je prvotne ocenený
v obstarávacej cene. Dlhodobý nehmotný majetok je zaúþtovaný, ak je
pravdepodobné, že budú prinášaĢ Spoloþnosti budúce ekonomické úžitky, ktoré
sú priraditeĐné k majetku a obstarávacia cena majetku môže byĢ spoĐahlivo
stanovená. Pre obstarané nehmotné aktíva je pravdepodobnosĢ prinášania
budúcich ekonomických úžitkov stále splnená, pretože jej vplyv je zohĐadnený
v obstarávacej cene majetku.
Po prvotnom zaúþtovaní je nehmotný majetok, okrem emisných kvót, ocenený
v cene zníženej o oprávky a akumulovanej straty zo zníženia hodnoty. Nehmotný
majetok je odpisovaný lineárnou metódou poþas predpokladanej doby životnosti.
Doba odpisovania a metóda odpisovania sa prehodnocujú na konci každého
finanþného roku.
Náklady na výskum a vývoj
Výdavky na výskum sú zaúþtované ako náklad v období, v ktorom vznikli.
Výdavky na vývoj, ktoré sa vzĢahujú k jasne definovanému výrobku alebo
procesu, kde je preukázaná jeho technická realizovateĐnosĢ a možnosĢ predaja
alebo interného využitia a SpoloþnosĢ má dostatoþné zdroje potrebné na
dokonþenie projektu, jeho predaj alebo interné využitie, sú kapitalizované do
výšky, ktorá sa oþakáva, že bude získaná z budúcich ekonomických prínosov. Ak
podmienky pre kapitalizáciu nie sú splnené, náklady na vývoj sú zaúþtované do
nákladov v období, v ktorom vznikli.
Softvér
Obstaraný poþítaþový softvér je vykázaný v obstarávacej cene zníženej
o oprávky a akumulované straty zo zníženia hodnoty, a je klasifikovaný ako
nehmotný majetok, pokiaĐ nie je súþasĢou príslušného hardvéru. Softvér je
odpisovaný lineárne poþas jeho predpokladanej doby životnosti (2 – 5 rokov).
Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú použiteĐnosĢ softvéru nad rámec jeho
pôvodnej špecifikácie sa kapitalizujú a pripoþítajú sa k pôvodnej obstarávacej
cene daného softvéru.
Náklady spojené s údržbou poþítaþového softvéru sú úþtované do nákladov pri
ich vzniku. Náklady, ktoré priamo súvisia s vývojom presne definovaného
a jedineþného softvérového produktu, ktorý je kontrolovaný SpoloþnosĢou a ktorý
bude pravdepodobne prinášaĢ ekonomický úžitok prevyšujúci náklady po dobu
viac ako 1 roka, sú zaúþtované ako nehmotný majetok.
Náklady na vývoj poþítaþových programov zaúþtované do majetku sa odpisujú
lineárne poþas ich doby životnosti avšak nie viac ako 5 rokov.
Emisné kvóty
Emisné kvóty oxidu uhliþitého sú každoroþne bezplatne pridelené vládou
Slovenskej republiky na obdobie jedného roka. Predstavujú nehmotný
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majetok, ktorý bol zaúþtovaný k dátumu, ku ktorému boli tieto pripísané do
Národného registra emisných kvót (ćalej len NREK). Emisné kvóty boli vydané
bezplatne a sú prvotne zaúþtované v reálnej hodnote. Reálna hodnota vydaných
kvót predstavuje ich trhovú cenu na Európskej energetickej burze k dátumu, ku
ktorému boli pripísané do NREK.
Pretože pri získaní tohto nehmotného majetku nebola zaplatená žiadna suma,
tento majetok bol zaúþtovaný v súlade s IAS 20 Úþtovanie o štátnych dotáciach
a vykazovanie štátnej pomoci do výnosov budúcich období ku dĖu obstarania
a následne systematicky zúþtovaná do výnosov poþas obdobia, na ktoré boli
emisné kvóty pridelené bez ohĐadu na to, þi sú kvóty držané alebo predané.
Poþas vypúšĢania emisií je povinnosĢ odovzdaĢ kvóty zaúþtovaná ako záväzok
v množstve rovnajúcom sa vypusteným emisiám. Tento záväzok predstavuje
rezervu, ktorá je vykázaná v bežných rezervách na záväzky. Je ocenená na
základe najlepšieho odhadu výdavkov potrebných pre zúþtovanie súþasnej
povinnosti k súvahovému dĖu, þo predstavuje trhovú cenu množstva kvót
potrebného na pokrytie vypustených emisií k súvahovému dĖu.
Nehmotný majetok predstavujúci emisné kvóty je zaúþtovaný v trhovej cene
s prebytkom pri precenení úþtovaným do vlastného imania. Zníženie pri
precenení je úþtované do výkazu ziskov a strát v objeme, ktorý presiahol
precenenie prebytku predtým vykázaného vo vlastnom imaní.
2.6

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nehmotný majetok, ktorý ešte nie je k dispozícii na použitie a nehmotný majetok,
ktorý má neurþitú dobu životnosti, sa neodpisujú, avšak sa testujú na zníženie
hodnoty. Majetok, ktorý sa odpisuje, sa pravidelne prehodnocuje na zníženie jeho
hodnoty vždy, keć udalosti alebo zmeny v okolnostiach naznaþujú, že úþtovná
hodnota majetku nemusí byĢ spätne získateĐná. Strata zo zníženia hodnoty sa
vykazuje v sume, o ktorú úþtovná hodnota majetku prevyšuje jeho realizovateĐnú
hodnotu. RealizovateĐná hodnota predstavuje reálnu hodnotu zníženú o náklady
na prípadný predaj alebo úžitkovú hodnotu, podĐa toho, ktorá je vyššia. Pre úþely
stanovenia zníženia hodnoty sa majetok zaradí do skupín podĐa najnižších úrovní,
pre ktoré existujú samostatné peĖažné toky (jednotky generujúce peĖažné
prostriedky). Majetok, iný ako goodwill, u ktorého došlo k zníženiu hodnoty, sa
pravidelne, k súvahovému dĖu posudzuje, þi nie je možné zníženie hodnoty
zrušiĢ.

2.7

Náklady na prijaté úvery a pôžiþky
Náklady na prijaté úvery a pôžiþky sa úþtujú ako náklad v þase ich vzniku.
Úrokové náklady sú vykázané vo výkaze ziskov a strát a þasovo rozlíšené
s použitím metódy efektívnej úrokovej sadzby.

2.8

Úþtovanie o prenájme
Prenájom, pri ktorom podstatná þasĢ rizík a výhod plynúcich z jeho vlastníctva
efektívne zostáva u prenajímateĐa sa klasifikuje ako operatívny prenájom. Platby
realizované za operatívny prenájom (upravené o stimuly poskytované
prenajímateĐom) sa úþtujú lineárne do nákladov poþas doby trvania prenájmu.

2.9

Investície
Dcérske spoloþnosti
Dcérske spoloþnosti sú všetky spoloþnosti (vrátane tých so špeciálnym úþelom),
v ktorých má SpoloþnosĢ kontrolu nad riadením finanþných a prevádzkových
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postupov, s þím je vo všeobecnosti spojené vlastníctvo viac než polovice
hlasovacích práv. Investície v dcérskych spoloþnostiach sú vykázané v tejto
úþtovnej závierke v súlade s IAS 27. Zníženie hodnoty investície je zaúþtované
na úþet opravných položiek na základe súþasnej hodnoty oþakávaných budúcich
finanþných tokov.
Pridružené spoloþnosti
Pridružené spoloþnosti sú všetky spoloþnosti, v ktorých má SpoloþnosĢ
významný vplyv, ale nie kontrolu, s þím súvisí vlastníctvo hlasovacích práv
v rozpätí 20% až 50%. Investície v pridružených spoloþnostiach sú vykázané
v obstarávacej cene v tejto úþtovnej závierke v súlade s IAS 28. Zníženie
hodnoty investície je zaúþtované na úþet opravných položiek na základe
súþasnej hodnoty oþakávaných budúcich finanþných tokov.
2.10 Finanþný majetok
SpoloþnosĢ þlení svoj finanþný majetok do nasledovných kategórií: finanþný
majetok vykázaný v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, úvery a pohĐadávky
a finanþný majetok k dispozícii na predaj. Klasifikácia závisí od úþelu, na ktorý
bol finanþný majetok obstaraný a od toho, þi je majetok kótovaný na aktívnom
trhu. Manažment klasifikuje finanþný majetok pri jeho prvotnom vykázaní.
Finanþný majetok v reálnej hodnote úþtovaný cez výkaz ziskov a strát
Táto kategória má dve podkategórie: finanþný majetok držaný na obchodovanie
a majetok stanovený manažmentom ako majetok v reálnej hodnote úþtovaný cez
výkaz ziskov a strát v þase obstarania. Finanþný majetok sa vykazuje v tejto
kategórii, ak bol majetok v zásade obstaraný za úþelom predaja v krátkodobom
þasovom horizonte, alebo ak ho do tejto kategórie zaradil manažment.
Manažment zaradí finanþné nástroje do tejto kategórie len ak (a) takáto
klasifikácia eliminuje alebo významne zníži nevhodné úþtovanie, ktoré by inak
vzniklo z ocenenia majetku alebo záväzkov alebo zaúþtovania ziskov a strát
z nich na rozliþných základoch; alebo (b) skupina finanþných aktív, finanþných
záväzkov alebo oboje je riadená a jej výkonnosĢ je hodnotená na základe reálnej
hodnoty, podĐa zdokumentovaného rizikového manažmentu alebo investiþnej
stratégie, a informácie na tomto základe sú pravidelne poskytované a revidované
kĐúþovým manažmentom Spoloþnosti.
Finanþné deriváty sa kategorizujú ako držané na obchodovanie. Majetok v tejto
kategórii sa klasifikuje ako krátkodobý, ak je držaný buć na predaj, alebo ak sa
predpokladá jeho predaj do 12 mesiacov od súvahového dĖa.
Úvery a pohĐadávky
Úvery a pohĐadávky predstavujú nederivátový finanþný majetok s pevnou dobou
splatnosti alebo stanoviteĐnými splátkami, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu.
Sú zahrnuté do obežných aktív, s výnimkou tých, ktorých splatnosĢ je viac ako 12
mesiacov po súvahovom dni. Tieto sú klasifikované ako neobežný majetok. Táto
kategória pozostáva z pohĐadávok z obchodného styku a ostatných pohĐadávok
a úverov spriazneným stranám vykázaných v súvahe.
Finanþný majetok k dispozícii na predaj
Finanþný majetok k dispozícii na predaj predstavuje nederivátový finanþný
majetok, ktorý je do tejto kategórie stanovený, alebo nie je klasifikovaný v žiadnej
z ostatných kategórií. Je zahrnutý v neobežnom majetku, pokiaĐ manažment
nemá v úmysle ho vyradiĢ do 12 mesiacov od súvahového dĖa.
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Vykázanie a ocenenie finanþného majetku
Kúpa a predaj finanþného majetku sa vykazuje v deĖ dohodnutia transakcie, teda
v deĖ, keć sa SpoloþnosĢ zaviaže daný majetok kúpiĢ alebo predaĢ. Finanþný
majetok sa prvotne vykazuje v jeho reálnej hodnote zvýšenej o, v prípade
finanþného majetku nie v reálnej hodnote úþtovaného cez výkaz ziskov a strát,
transakþné náklady, ktoré sú prírastkové a priamo priraditeĐné k obstaraniu alebo
vzniku.
Finanþný majetok k dispozícii na predaj je úþtovaný v obstarávacej cene, pretože
nie je možné spoĐahlivo stanoviĢ reálnu hodnotu. Finanþný majetok úþtovaný
v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát (derivátové nástroje Poznámky 2.23
a 2.24) je úþtovnaný v reálnej hodnote. Úvery a pohĐadávky sa vykazujú
v amortizovanej obstarávacej cene použitím metódy efektívnej úrokovej miery,
v prípade potreby oþistené o opravnú položku na zníženie hodnoty.
Opravná položka na zníženie hodnoty úverov a pohĐadávok sa tvorí vtedy, keć
existuje objektívny dôkaz, že SpoloþnosĢ nebude schopná získaĢ všetky sumy
splatné podĐa pôvodne dohodnutých podmienok. Významné finanþné problémy
dlžníka, pravdepodobnosĢ, že na dlžníka bude vyhlásené konkurzné konanie
alebo finanþná reštrukturalizácia a oneskorenie v platbách þi neplatenie sa
považujú za indikátory zníženia hodnoty úverov alebo pohĐadávok. Výška
opravnej položky predstavuje rozdiel medzi úþtovnou hodnotou a súþasnou
hodnotou odhadovaných budúcich peĖažných tokov diskontovaných pôvodnou
efektívnou úrokovou sadzbou nástroja. Úþtovná hodnota aktíva sa zníži cez úþet
opravnej položky a suma zníženia hodnoty sa zaúþtuje do výkazu ziskov a strát.
V prípade, že pohĐadávka z obchodného styku nie je získateĐná, odpíše sa oproti
súvisiacemu úþtu opravnej položky.
Finanþný majetok je odúþtovaný, keć právo na príjem peĖažných prostriedkov
z aktíva uplynulo alebo bolo prevedené a SpoloþnosĢ (i) previedla v podstate
všetky riziká a prínosy spojené s vlastníctvom alebo (ii) SpoloþnosĢ ani
nepreviedla ani jej nezostali v podstate všetky riziká a prínosy spojené
s vlastníctvom, ale nezostala jej kontrola. Kontrola je ponechaná, ak zmluvná
strana nemá praktickú schopnosĢ predaĢ majetok nezávislej tretej strane bez
potreby zaviesĢ dodatoþné obmedzenia na predaj.
2.11 Zásoby
Zásoby sú ocenené v nižšej z obstarávacej ceny alebo ich þistej realizaþnej
hodnoty. ýistá realizaþná hodnota predstavuje odhadovanú predajnú cenu pri
bežnom predaji zníženú o náklady na dokonþenie, marketing a distribúciu.
Obstarávacia cena je stanovená metódou FIFO (prvý do skladu, prvý zo skladu).
Obstarávacia cena hotových výrobkov a nedokonþenej výroby zahĚĖa suroviny,
priame mzdové náklady, ostatné priame náklady a pomernú þasĢ výrobných
režijných nákladov (vychádzajúc pritom z bežnej výrobnej kapacity), ale
nezahĚĖa náklady na úvery a pôžiþky.
2.12 Peniaze a peĖažné ekvivalenty
Peniaze a peĖažné ekvivalenty zahĚĖajú hotovosĢ, bankové vklady splatné na
požiadanie a iné krátkodobé vysoko likvidné investície s dobou splatnosti kratšou
ako 3 mesiace.
2.13 Vlastné imanie a záväzky
Záväzky a vlastné imanie
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Finanþné nástroje sú klasifikované ako záväzky alebo vlastné imanie podĐa
podstaty zmluvného dojednania pri prvotnom zaúþtovaní.
Úroky, podiely na zisku, zisky a straty súvisiace s finanþným nástrojom
klasifikovaným ako záväzok sú vykázané ako náklad alebo výnos. Rozdelenia
vlastníkom finanþných nástrojov klasifikovaných ako vlastné imanie sú úþtované
priamo do vlastného imania. Keć práva a povinnosti týkajúce sa spôsobu
zúþtovania finanþných nástrojov závisia od výskytu resp. nevýskytu neurþitých
budúcich udalostí alebo na výsledku neurþitých okolností, ktoré nie sú
kontrolovateĐné ani emitentom ani držiteĐom, potom sú finanþné nástroje
klasifikované ako záväzky, pokiaĐ možnosĢ, že emitent bude požiadaný zúþtovaĢ
v hotovosti alebo iným finanþným majetkom nie je autentická v þase vydania
alebo zúþtovanie je vyžadované len v prípade likvidácie emitenta, potom sú
nástroje klasifikované ako vlastné imanie.
Rezervné fondy
(a) Zákonný rezervný fond
Zákonné rezervné fondy sa tvoria na základe Obchodného zákonníka. Prídely do
zákonného rezervného fondu Spoloþnosti boli vo výške 5% z þistého zisku za
minulé úþtovné obdobie na základe úþtovnej závierky podĐa slovenských
úþtovných predpisov až do výšky 10% zo základného imania. Takéto fondy nie
sú rozdeliteĐné a nesmú byĢ použité na žiadne prevádzkové úþely, môžu sa však
použiĢ na navýšenie základného imania alebo na pokrytie strát.
(b) Rezerva z precenenia
Táto rezerva zahĚĖa kumulatívnu þistú zmenu v reálnej hodnote nehmotného
majetku vykazovaného v precenenej hodnote. Až do vyradenia príslušných aktív,
je kumulatívna rezerva z precenenia prevedená do nerozdelených ziskov
minulých období. Prevod nie je urobený cez výkaz ziskov a strát.
2.14 Finanþné záväzky
Záväzky z úverov a pôžiþiek sa pri ich prvotnom zaúþtovaní ocenia reálnou
hodnotou zníženou o náklady na transakciu. V nasledujúcich obdobiach sa
pôžiþky vykazujú v amortizovaných nákladoch; rozdiel medzi hodnotou pri
úvodnom vykázaní a nominálnou hodnotou istiny je zaúþtovaný do výkazu ziskov
a strát poþas doby trvania úverovej zmluvy použitím metódy efektívnej úrokovej
miery.
Úvery a pôžiþky sú klasifikované ako krátkodobé záväzky, pokiaĐ SpoloþnosĢ
nemá bezpodmieneþné právo odložiĢ vyrovnanie záväzku po dobu minimálne 12
mesiacov po súvahovom dni.
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sú zaúþtované, keć zmluvná
strana vykonala svoje povinnosti v zmysle zmluvy a sú vykázané
v amortizovaných nákladoch.
2.15 Podiely na zisku
Podiely na zisku sú zaúþtované do úþtov Spoloþnosti v období, v ktorom ich
schválili spoloþníci.
2.16 Štátne dotácie
Štátne dotácie sú zaúþtované len vtedy, ak existuje spoĐahlivé zabezpeþenie, že
SpoloþnosĢ splní podmienky ich pridelenia a dotácie budú prijaté. Sú þasovo
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rozlíšené a systematicky amortizované do výnosov poþas obdobia, v ktorom
zodpovedajú príslušným nákladom s úmyslom ich kompenzácie. Prijaté dotácie
sú úþtované ako výnosy budúcich období v priloženej úþtovnej závierke. Výnos
vyplývajúci zo štátnej dotácie je vykázaný ako zníženie súvisiacich nákladov.
2.17 Rezervy na záväzky
Rezervy na súdne spory, záväzky zo životného prostredia a ostatné záväzky sú
zaúþtované len vtedy, ak má SpoloþnosĢ súþasnú zákonnú alebo mimozmluvnú
povinnosĢ v dôsledku minulej udalosti a je pravdepodobné, že úbytok zdrojov
predstavujúcich ekonomické úžitky bude potrebný na vysporiadanie tejto
povinnosti, priþom výšku tejto povinnosti možno spoĐahlivo odhadnúĢ. Rezervy sa
nevykazujú pre budúce prevádzkové straty.
Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dĖu a sú upravené podĐa
súþasného najlepšieho odhadu. Keć vplyv þasovej hodnoty peĖazí je významný,
hodnota rezervy predstavuje súþasnú hodnotu oþakávaných výdavkov
potrebných na vysporiadanie povinnosti. Keć je použité diskontovanie, nárast v
rezerve odrážajúci plynutie þasu je vykázaný ako úrokový náklad.
Ak sa oþakáva, že niektoré alebo všetky výdavky potrebné pre zúþtovanie
rezervy budú uhradené inou stranou, úhrada je zaúþtovaná ako samostatné
aktívum, len vtedy, ak je prakticky isté, že úhrada bude prijatá. Náklady súvisiace
s tvorbou rezerv sú vykázané vo výkaze ziskov a strát bez prijatej úhrady.
2.18 Odložená daĖ z príjmov
Odložená daĖ z príjmov sa úþtuje súvahovou záväzkovou metódou na základe
doþasných rozdielov medzi daĖovou hodnotou majetku a záväzkov a ich
úþtovnou hodnotou v tejto úþtovnej závierke. Avšak, odložená daĖ z príjmov nie
je zaúþtovaná, ak vzniká pri prvotnom zaúþtovaní aktíva alebo záväzkov pri
transakcii inej ako sú podnikové kombinácie, ktoré v þase transakcie
neovplyvĖujú ani úþtovné ani daĖové zisky a straty. Odložená daĖ z príjmov sa
vypoþíta použitím daĖových sadzieb (a daĖových zákonov), ktoré sú platné, resp.
ktoré sa považujú za platné k súvahovému dĖu a u ktorých sa oþakáva, že budú
platné v þase, keć súvisiaca odložená daĖová pohĐadávka je realizovaná alebo
odložený daĖový záväzok je zúþtovaný.
Odložená daĖová pohĐadávka sa zaúþtuje len do tej miery, v akej je
pravdepodobné, že budúci zdaniteĐný zisk bude k dispozícii, voþi ktorému budú
doþasné rozdiely, neuplatnené daĖové straty alebo daĖové úvery uplatnené.
Odložená daĖ z príjmov sa úþtuje pri doþasných rozdieloch vyplývajúcich
z investícií do dcérskych a pridružených spoloþností, s výnimkou prípadov, keć
naþasovanie realizácie doþasných rozdielov je kontrolované SpoloþnosĢou a je
pravdepodobné, že doþasné rozdiely nebudú realizované v dohĐadnej
budúcnosti.
2.19 Zamestnanecké požitky
Definovaný príspevkový program
SpoloþnosĢ prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového
zabezpeþenia.
SpoloþnosĢ odvádza poþas roka z vyplácaných hrubých miezd príspevky na
zdravotné, sociálne poistenie ako aj do fondu nezamestnanosti v zákonných
sadzbách platných v priebehu roka. Náklady na uvedené platby sa úþtujú do
výkazov ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové náklady.
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Naviac, pokiaĐ ide o zamestnancov Spoloþnosti, ktorí sa rozhodli zúþastniĢ
programu doplnkového dôchodkového poistenia, SpoloþnosĢ im prispieva na toto
doplnkové poistenie þiastkou až do výšky 2% z celkovej tarifnej mzdy, minimálne
sumou 700 Sk na zamestnanca pre zamestnancov zaradených v III. a IV.
rizikovej kategórii a vo výške 400 Sk na zamestnanca pre ostatných
zamestnancov.
Odchodné
SpoloþnosĢ je podĐa slovenskej legislatívy a kolektívnej zmluvy povinná vyplácaĢ
svojim zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. Záväzok vyplývajúci
z tohto zamestnaneckého požitku predstavuje súþasnú hodnotou záväzku zo
stanovených požitkov k súvahovému dĖu spolu s úpravami o nevykázané zisky
alebo straty z poistno-matematických odhadov a náklady minulej služby. Záväzok
zo stanovených požitkov poþítajú roþne poistní matematici spoloþnosti
U. S. Steel Corporation použitím metódy plánovaného roþného zhodnotenia
požitkov (Projected Unit Credit Method). Súþasná hodnota záväzku zo
stanovených požitkov je stanovená diskontovaním oþakávaných budúcich
úbytkov peĖažných tokov s použitím úrokových sadzieb bonitných podnikových
dlhopisov na Európskom trhu, ktorých lehota splatnosti sa približuje k splatnosti
príslušného záväzku a následne priradením tejto súþasnej hodnoty k poþtu
odpracovaných rokov zamestnancov.
Zamestnanci majú nárok na odchodné pri skonþení pracovného pomeru, po
nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo výsluhový
dôchodok nasledovne:
-

-

vo výške jeho priemerného mesaþného zárobku plus suma až do výšky
50 000 Sk podĐa poþtu odpracovaných rokov v Spoloþnosti ak zamestnanec
odíde do starobného dôchodku v mesiaci, v ktorom nadobudne nárok na
starobný dôchodok
v ostatných prípadoch v hodnote jeho priemernej mesaþnej mzdy.

Zisky alebo straty z odchýlok skutoþného vývoja od pôvodných predpokladov a
zo zmien v poistno-matematických predpokladoch sú þasovo rozlišované do
výkazu ziskov a strát po dobu zostatkovej doby zamestnania príslušných
zamestnancov. Zmeny dôchodkových programov sa úþtujú vo výkaze ziskov
a strát poþas priemernej zostatkovej dĎžky zamestnávania príslušných
zamestnancov.
Odmeny pri pracovných a životných jubileách
SpoloþnosĢ taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.
Záväzok vyplývajúci z tohto zamestnaneckého požitku je súþasnou hodnotou
definovaného záväzku z odmien pri pracovných a životných jubileách
k súvahovému dĖu. Súþasnú hodnotu definovaného záväzku z odmien pri
pracovných a životných jubileách poþítajú roþne poistní matematici spoloþnosti
U. S. Steel Corporation použitím metódy plánovaného roþného zhodnotenia
požitkov (Projected Unit Credit Method). Súþasná hodnota tohto záväzku je
stanovená diskontovaním oþakávaných budúcich peĖažných úbytkov s použitím
úrokových sadzieb bonitných podnikových dlhopisov na Európskom trhu, ktorých
lehota splatnosti sa približuje k splatnosti príslušného záväzku a následne
priradením tejto súþasnej hodnoty k poþtu odpracovaných rokov zamestnancov.
Zisky, resp. straty z poistno-matematických odhadov vyplývajúce z empirických
úprav a zmien poistno-matematických predpokladov sú zúþtované do výnosov
v þase ich vzniku. Zmeny a úpravy programu odmien pri pracovných a životných
jubileách sú hneć zúþtované do výkazu ziskov a strát.
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Odstupné
Odstupné sa vypláca pri ukonþení zamestnaneckého pomeru zo strany
Spoloþnosti pred termínom riadneho odchodu do dôchodku, alebo ak
zamestnanec dobrovoĐne ukonþí pracovný pomer výmenou za ponuku
odstupného. SpoloþnosĢ úþtuje tieto náklady v þase, keć sa preukazne zaviaže
buć ukonþiĢ pracovný pomer so zamestnancami na základe podrobného
formálneho plánu a nemá možnosĢ od toho plánu upustiĢ; alebo sa zaviaže
poskytnúĢ odstupné výmenou za dobrovoĐné rozhodnutie zamestnanca rozviazaĢ
pracovný pomer. Odstupné splatné viac ako 12 mesiacov od dátumu súvahy je
diskontované na súþasnú hodnotu.
Podiel na zisku a bonusové programy
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov vo forme podielov na zisku a bonusových
programov je zaúþtovaný v položke Záväzky voþi zamestnancom a inštitúciám
socialneho zabezpeþenia. Záväzky z podielov na zisku a bonusových programov
sa oceĖujú vo výške, ktorá sa oþakáva, že bude v þase ich vyrovnania vyplatená.
2.20 Vykazovanie výnosov
Výnosy sa zaúþtujú vtedy, keć je pravdepodobné, že z transakcií budú plynúĢ
Spoloþnosti ekonomické úžitky a výška výnosu sa dá spoĐahlivo oceniĢ. Výnosy
sú vykázané bez dane z pridanej hodnoty, diskontov a zliav.
Predaj vlastnej výroby a tovaru
Výnosy z predaja vlastnej výroby a tovaru sú vykázané, ak SpoloþnosĢ previedla
podstatné riziká a výhody na kupujúceho a neponechala si ani pokraþujúcu
zainteresovanosĢ manažmentu ani efektívnu kontrolu nad predanou vlastnou
výrobou a tovarom.
Predaj služieb
Výnosy z predaja služieb sú zaúþtované v úþtovnom období, kedy boli služby
poskytnuté s ohĐadom na stav rozpracovanosti danej služby, ak môžu byĢ
spoĐahlivo ocenené. Tento stav rozpracovanosti je spoĐahlivo zistený na základe
pomeru skutoþne poskytnutých služieb a celkového rozsahu dohodnutých
služieb.
Výnosové úroky
Výnosové úroky sa úþtujú metódou efektívnej úrokovej miery.
Výnosy z dividend a podielov na zisku
Výnosy z dividend a podielov na zisku sa zaúþtujú v þase vzniku práva vlastníka
na prijatie platby.
2.21 Vykazovanie podĐa segmentov
Segmentom je odlíšiteĐná þasĢ Spoloþnosti, ktorá poskytuje produkty alebo
služby (podnikateĐský segment), alebo poskytuje produkty a služby v rámci
konkrétneho ekonomického prostredia (geografický segment), priþom riziká a
ziskovosĢ segmentu sú iné ako riziká a ziskovosĢ iných segmentov.
Kećže sa þinnosti Spoloþnosti nevyznaþujú významne odlišnými rizikami a
ziskovosĢou a regulaþné prostredie, povaha služieb, podnikateĐské procesy a
typy zákazníkov, ktorým sú poskytované produkty a služby, sú homogénne,
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SpoloþnosĢ pôsobí ako jeden podnikateĐský a geografický segment.
Naviac, v súlade s IAS 14 Vykazovanie podĐa segmentov, sa v tejto úþtovnej
závierke nevykazuje podĐa segmentov, pretože SpoloþnosĢ neemitovala žiadne
verejne obchodovateĐné cenné papiere.
2.22 Podmienené aktíva a záväzky
Podmienené záväzky nie sú zaúþtované v tejto úþtovnej závierke. V poznámkach
k úþtovnej závierke sa zverejĖujú len vtedy, pokiaĐ možnosĢ úbytku zdrojov
predstavujúcich ekonomické úžitky nie je nízka.
Podmienené aktíva sa nevykazujú v priloženej úþtovnej závierke, ale zverejĖujú
sa, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúĢ ekonomické úžitky.
2.23 Úþtovanie derivátových finanþných nástrojov
Derivátové finanþné nástroje, najmä krátkodobé kurzové kontrakty, sú prvotne
zaúþtované v súvahe v reálnej hodnote (okrem transakþných nákladov)
a následne sú precenené na ich reálnu hodnotu. Reálne hodnoty sa urþujú na
základe kótovaných trhových cien, modelov diskontovaných peĖažných tokov
alebo modelov na oceĖovanie opcií podĐa toho, ktorá metóda je najvhodnejšia.
Všetky deriváty sú zaúþtované ako majetok, ak je ich reálna hodnota kladná
a ako záväzky, ak je záporná. Zmeny reálnej hodnoty derivátov sú zahrnuté do
výkazu ziskov a strát.
Vložený derivátový nástroj je oddelený zo základnej zmluvy a úþtovaný ako
derivátový nástroj pri splnení nasledujúcich podmienok:
-

ekonomické charakteristiky a riziká vložených derivátov nesúvisia
s ekonomickými charakteristikami a rizikami základnej zmluvy;

-

osobitný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivátový nástroj
spĎĖa definíciu derivátu; a

-

hybridný (kombinovaný) nástroj nie je oceĖovaný v reálnej hodnote so
zmenami v reálnej hodnote vykazovanými v zisku alebo strate.

Menové forwardy vložené v základných zmluvách na nákup surovín
denominovaných v US dolároch sú považované za úzko späté so základnou
zmluvou, pretože ceny surovín sú pravidelne denominované v US dolároch
v obchodných transakciách v ekonomickom prostredí, v ktorom SpoloþnosĢ
pôsobí.
2.24 Odhad reálnej hodnoty
Reálna hodnota verejne obchodovateĐných derivátov je urþená kótovanými
trhovými cenami k súvahovému dĖu. Reálna hodnota menových forwardov sa
urþuje na základe forwardových kurzov k súvahovému dĖu. V prípade, že
kótovaná trhová cena nie je k dispozícii, reálna hodnota sa stanoví odhadom
použitím vhodných techník.
Predpokladá sa, že úþtovné hodnoty finanþného majetku a záväzkov s dobou
splatnosti kratšou ako jeden rok sa približujú k ich reálnej hodnote. Reálna
hodnota finanþných záväzkov je pre úþely zverejnenia odhadnutá diskontovaním
budúcich zmluvných peĖažných tokov pri súþasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú
SpoloþnosĢ používa pri podobných finanþných nástrojoch.
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2.25 Udalosti po súvahovom dni
Udalosti po súvahovom dni, ktoré poskytujú dodatoþné informácie o finanþnej
pozícii Spoloþnosti k súvahovému dĖu (upravujúce udalosti) sú zohĐadnené
v úþtovnej závierke. Udalosti po súvahovom dni, ktoré nie sú upravujúcimi
udalosĢami, ak sú významné, sú zverejnené v poznámkach.
Poznámka 3

Prechod na IFRS platné v EU
SpoloþnosĢ prvý raz uplatnila IFRS platné v EU v úþtovnej závierke zostavenej
k 31. decembru 2006 s dátumom prechodu na IFRS platné v EU k 1. januáru
2005. Posledná úþtovná závierka zostavená podĐa slovenských úþtovných
štandardov („SÚŠ“) je za rok konþiaci sa 31. decembra 2005.
S urþitými výnimkami IFRS 1 vyžaduje retrospektívnu aplikáciu IFRS platných v
EU efektívne za roþné obdobia konþiace sa dĖom vykazovania, 31. decembra
2006. Táto verzia bola konzistentne uplatnená pri zostavení otváracej súvahy
k 1. januáru 2005 a nasledujúcich období do dátumu prvého vykázania. Pri
zostavení tejto úþtovnej závierky SpoloþnosĢ uplatnila povinné výnimky a zvolila
si uplatnenie urþitých voliteĐných výnimiek z retrospektívnej aplikácie.
Nasledovné výnimky a oslobodenia boli relevantné pre SpoloþnosĢ:
(a) Výnimka na odhady. Odhady podĐa IFRS platných v EU k 1. januáru 2005
a k 31. decembru 2005 sú konzistentné s odhadmi uskutoþnenými
k rovnakým dátumom podĐa predchádzajúcich SÚŠ.
Pretože SpoloþnosĢ po prvý krát zaviedla medzinárdné štandardy pre
individuálnu úþtovnú závierku neskôr ako pre konsolidovanú úþtovnú závierku,
ocenila svoj majetok a záväzky v rovnakých sumách pre obidve úþtovné závierky
s výnimkou konsolidaþných úprav.
Nasledujúce porovnania vyþíslujú vplyv prechodu zo SÚŠ na IFRS platné v EU
k 1. januáru 2005, k 31. decembru 2005 a za rok 2005:
Odsúhlasenie vlastného imania
31. decembra
2005

1. januára
2005

Vlastné imanie vykázané podĐa SÚŠ (v tis. Sk)

52 606 876

54 196 851

Vlastné imanie podĐa SÚŠ prepoþítané do EUR

1 319 452

1 341 036

Úpravy:
- Dlhodobý hmotný majetok

9 829

3 300

- Zásoby

41 280

30 913

- Zamestnanecké požitky

- 4 966

- 4 792

- Záväzky zo zneþistenia životného prostredia

- 5 978

- 4 600

132 536

143 689

- Odložená daĖ z príjmov
- Ostatné
Vlastné imanie podĐa IFRS platných v EU

-1

1 604

1 492 152

1 511 150
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Odsúhlasenie zisku za rok konþiaci 31. decembra 2005
2005
Zisk vykázaný podĐa SÚŠ (v tisícoch Sk)
Zisk vykázaný podĐa SÚŠ prepoþítaný do EUR

15 691 436
426 383

Úpravy:
- Dlhodobý hmotný majetok
- Zásoby
- Zamestnanecké požitky

1 431
10 367
- 174

- Záväzky zo zneþistenia životného prostredia

- 1 378

- Odložená daĖ z príjmov

- 9 554

- Ostatné
Zisk podĐa IFRS platných v EU

1 430
428 505

Odsúhlasenie peĖažných tokov za rok konþiaci 31. decembra 2005
PeĖažné toky z prevádzkovej, investiþnej a finanþnej þinnosti Spoloþnosti
vykázané podĐa SÚŠ sa významne neodlišujú od IFRS platných v EU.
KĐúþové úpravy v rozdieloch medzi SÚŠ a IFRS platnými v EU boli nasledovné:
Funkþná mena
V súlade s IAS 21, EUR bolo stanovené ako funkþná mena Spoloþnosti. PodĐa
SÚŠ neexistuje koncept stanovenia funkþnej meny a všetky úþtovné výkazy sú
zostavené a vykázané v Slovenskej korune.
Dlhodobý hmotný majetok
PodĐa IFRS platných v EU sú jednotlivé komponenty pri dlhodobom hmotnom
majetku odpisované osobitne poþas ich príslušnej doby životnosti. PodĐa SÚŠ
komponentný prístup pri odpisovaní nebol akceptovateĐný.
Zásoby
PodĐa IAS 16 NehnuteĐnosti, stroje a zariadenia, významné náhradné diely sú
kapitalizované a odpisované poþas ich doby životnosti. PodĐa SÚŠ sú náhradné
diely považované za zásoby a úþtované do nákladov v þase, keć sú inštalované.
Zamestnanecké požitky
PodĐa SÚŠ SpoloþnosĢ zaúþtovala len záväzok na odchodné do dôchodku.
V súlade s IFRS platnými v EU, SpoloþnosĢ úþtuje aj záväzok z odmien pri
pracovných a životných jubileách.
Záväzky zo zneþistenia životného prostredia
V súlade s IFRS platnými v EU, SpoloþnosĢ úþtuje rezervu na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí v súþasnej cene
oþakávaných budúcich nákladov. Táto rezerva je prvotne úþtovaná ako
navýšenie obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. PodĐa SÚŠ je
rezerva tvorená postupne cez výkaz ziskov a strát na základe objemu
vyvezeného množstva odpadu na skládku.
Odložená daĖ z príjmov
PodĐa SÚŠ, žiadna odložená daĖová pohĐadávka nebola zaúþtovaná v súvislosti
s nevyužitým daĖovým úverom, ktorý je k dispozícii Spoloþnosti. Naviac,
odložená daĖ z doþasných rozdielov medzi úþtovnou hodnotou a daĖovou
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hodnotou majetku a záväzkov bola zaúþtovaná použitím efektívnej daĖovej
sadzby (upravená o dopad z daĖového úveru), keć sa þakáva, že doþasné
rozdiely sa realizujú. PodĐa IFRS platných v EU, bola zaúþtovaná odložená
daĖová pohĐadávka z nevyužitého daĖového úveru a odložené dane boli
poþítané pre všetky doþasné rozdiely použitím plnej daĖovej sadzby.
Úpravy v odloženej dani zohĐadĖujú daĖové vplyvy úprav zo SÚŠ na IFRS platné
v EU.
Ostatné
Ostatné úpravy zahĚĖajú hlavne kurzové forwardy a vložené deriváty. PodĐa
SÚŠ, zmena v reálnej hodnote kurzových forwardov, vrátane vložených derivátov
v základných zmluvách, je úþtovaná priamo do vlastného imania. PodĐa IFRS
platných v EU, zmeny v reálnej hodnote derivátov sú úþtované vo výkaze ziskov
a strát. Vložené deriváty pôvodne vykázané podĐa SÚŠ nie sú vykázané podĐa
IFRS, pretože funkþnou menou je EUR.
Poznámka 4

Významné úþtovné odhady a úsudky
SpoloþnosĢ vykonáva odhady a používa predpoklady ohĐadne budúcich období.
Výsledné úþtovné odhady sa podĐa ich definície zriedka rovnajú skutoþným
výsledkom. Odhady a predpoklady, ktoré nesú významné riziko, že
v nasledujúcom období bude potrebné vykonaĢ významnú úpravu úþtovnej
hodnoty majetku alebo záväzkov sú uvedené nižšie. SpoloþnosĢ taktiež prijíma
urþité významné úsudky pri aplikácii úþtovných zásad, ako je uvedené nižšie.
Funkþná mena Spoloþnosti
Funkþnou menou Spoloþnosti bolo stanovené EUR na základe podkladových
ekonomických podmienok a prevádzkovej þinnosti. Stanovenie špecifických
ekonomických podmienok vyžaduje úsudok. SpoloþnosĢ pri Ėom hodnotí, medzi
inými faktormi, zdroje výnosov, riziká spojené s þinnosĢami a denominovanie
mien svojich prevádzok. SpoloþnosĢ vychádza zo skutoþnosti, že pôsobí na
medzinárodných trhoch ovplyvnených hlavne EUR a jej hlavnou þinnosĢou je
predaj ocele v západnej a strednej Európe. Naviac, väþšina investícií a
významný podiel nákladov je denominovaný v EUR. PodĐa prístupovej zmluvy do
Európskej únie, Slovenská republika je povinná zaviesĢ EUR ako jej národnú
menu a vykonáva ekonomickú politiku na jej dosiahnutie do roku 2009.
Odhadovanie doby životnosti dlhodobého hmotného majetku
Priemerná doba životnosti odpisovaného dlhodobého hmotného majetku
predstavuje približne 15 rokov. Prehodnotenie priemernej doby životnosti o 1 rok
by zmenilo roþný odpis o 4 mil. EUR (2005: 3 mil. EUR).
Náhradné diely
Ako je uvedené v poznámke 2.4, hlavné náhradné diely sú kapitalizované do
dlhodobého hmotného majetku. Hranice kapitalizácie pre hlavné náhradné diely
bola manažmentom urcená vo výške 10 tis. EUR. Ich životnost bola odvodená od
priemernej žvotnosti súvisiaceho dlhodobého hmotného majetku a stanovená na
7 rokov. Ak by sa hranica kapitalizácie zvýšila na 30 tis. EUR, výsledok
hospodárenia by sa znížil o 4 mil. EUR. Zmena v odhadovanej životnosti o 1 rok
by zmenila výsledok hospodárenia o 2 mil. EUR.
DaĖové záležitosti
SpoloþnosĢ môže þerpaĢ daĖový úver (Poznámky 9 a 28) do 31. decembra 2009.
Vedenie je presvedþené, že všetky podmienky daĖového úveru za
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predchádzajúce obdobia boli splnené. Ak by nejaká podmienka nebola splnená
pre niektoré z období, þerpaný daĖový úver za príslušné obdobie by musel byĢ
vrátený spolu so súvisiacimi daĖovými pokutami.
SpoloþnosĢ odhaduje, že je pravdepodobné, že v budúcnosti budú dostupné
dostatoþné zdaniteĐné zisky, voþi ktorým môže byĢ nepoužitý daĖový úver
uplatnený. SpoloþnosĢ aplikuje všetky dostupné daĖové stratégie na využitie
celého daĖového úveru do konca roku 2009.
Využitie daĖového úveru je založené na predpokladoch manažmentu (napr.
budúce zdaniteĐné zisky, výmenný kurz a metóda odpisovania), ktoré sú
porovnateĐné s nedávnymi finanþnými výsledkami a uplatnenými daĖovými
stratégiami. Nárast zdaniteĐných ziskov a výmenného kurzu o 10% by
nepredstavoval významnú zmenu obdobia koneþného využitia daĖového úveru.
Poþas roka 2006, slovenské daĖové orgány kontrolovali a potvrdili, že
SpoloþnosĢ splnila všetky požiadavky na þerpanie daĖového úveru v období
rokov 2000 až 2005.
Niektoré oblasti Slovenskej daĖovej legislatívy ešte neboli úspešne otestované
v praxi. Výsledkom toho je istá neistota ako budú uplatnené daĖovými orgánmi.
Rozsah tejto neistoty sa nedá kvantifikovaĢ. Zníži sa len pri právnom precedense
alebo ak budú k dispozícii oficiálne interpretácie.
Poznámka 5

Nové úþtovné štandardy a interpretácie
Boli vydané urþité nové štandardy, ktoré sú záväzné pre SpoloþnosĢ od 1.
januára 2006. Nové alebo zmenené štandardy alebo interpretácie, ktoré sú,
alebo by mohli byĢ v budúcnosti relevantné pre SpoloþnosĢ a podstata ich
dopadu na úþtovné zásady Spoloþnosti sú vymenované nižšie. Všetky zmeny
boli aplikované retrospektívne v úpravách do nerozdeleného zisku k 1. januáru
2005, pokiaĐ nie je uvedené inak.
IAS 19 (Novelizácia) – Zamestnanecké požitky (platná od 1. januára 2006).Táto
novelizácia IAS 19 zavádza možnosĢ vykazovania poistno-matematických ziskov
a strát vzniknutých z titulu plánov ostatných plnení po skonþení zamestnania
priamo v nerozdelenom zisku vo vlastnom imaní. SpoloþnosĢ sa rozhodla
neuplatniĢ túto možnosĢ. Taktiež dopĎĖa urþité nové požiadavky na zverejĖovanie
plánov ostatných plnení a objasĖuje úþtovanie na základe dohodnutých
programov viacerých zamestnávateĐov. Tam, kde je to dovolené štandardom,
nové informácie sú zverejnené prospektívne podĐa stanovených hodnôt.
IAS 21 (Novelizácia) – ýistá investícia do zahraniþnej prevádzky (platná od 1.
januára 2006). Táto novelizácia mení úþtovanie kurzových rozdielov vznikajúcich
z pôžiþiek medzi spoloþnosĢami v skupine, ktoré predstavujú þasĢ investície do
zahraniþnej prevádzky. Novelizácia nemala dopad na túto úþtovnú závierku.
IAS 39 (Novelizácia) – MožnosĢ úþtovania v reálnej hodnote (platná od 1.januára
2006). IAS 39 (upravený v roku 2003) umožĖovala urþiĢ prvotné ocenenie
finanþných nástrojov v reálnych hodnotách so ziskami a stratami zúþtovanými vo
výkaze ziskov a strát (reálna hodnota cez výkaz ziskov a strát). Táto novelizácia
mení definíciu finanþných nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote cez výkaz
ziskov a strát a obmedzuje možnosĢ zaradiĢ finanþné nástroje do tejto kategórie.
SpoloþnosĢ upravila úþtovné zásady týkajúce sa stanovenia nástrojov do tejto
kategórie. Novelizácia nemala iný dopad na túto úþtovnú závierku.
IAS 39 (Novelizácia) – Úþtovanie o zaistení peĖažných tokov z oþakávaných
vnútroskupinových transakcií (platná od 1. januára 2006). Táto novelizácia
umožĖuje kvalifikovaĢ kurzové riziko oþakávaných vnútroskupinových transakcií s
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vysokou pravdepodobnosĢou ako zaistenú položku v úþtovnej závierke za
predpokladu, že transakcia je denominovaná v mene inej ako je funkþná mena
úþtovnej jednotky vstupujúcej do tejto transakcie; a kurzové riziko ovplyvní
konsolidovaný zisk alebo stratu. SpoloþnosĢ neaplikuje úþtovanie o zaistení
a teda táto novelizácia nemala dopad na túto úþtovnú závierku.
IAS 39 (Novelizácia) – Zmluvy o finanþných zárukách (úþinná od 1. januára
2006). PodĐa tohto dodatku sa vyžaduje, aby sa vydané záruky s výnimkou
záruk, ktoré subjekt v minulosti považoval za poistné zmluvy prvotne vykazovali v
reálnej hodnote a následne sa ocenili buć v (i) cene neodpísaného zostatku
príslušných prijatých a þasovo rozlíšených poplatkov a (ii) výdajov potrebných na
vyrovnanie záväzku k súvahovému dĖu podĐa toho, ktorá je vyššia. Odlišné
požiadavky platia pre následné vykazovanie vydaných finanþných záruk, ktoré
zabraĖujú odúþtovaniu finanþných aktív alebo vedú k nepretržitému vedeniu v
úþtovníctve. Novelizácia nemala dopad na túto úþtovnú závierku.
IFRIC 4, Urþenie, þi je obsahom dohody aj leasingový vzĢah (úþinný od 1.
januára 2006). IFRIC 4 vyžaduje stanoviĢ, þi transakcia predstavuje alebo
obsahuje leasingový vzĢah na základe podstaty dohody. Vyžaduje aby sa urþilo,
þi (a) splnenie dohody závisí od použitia urþitého aktíva alebo aktív; a (b) þi sa
dohodou prevádza právo na použitie majetku. Interpretácia nemala dopad na túto
úþtovnú závierku.
IFRIC 5, Práva a podiely z fondov na vyradenie z prevádzky, obnovu a ochranu
životného prostredia (úþinný od 1. januára 2006). S urþitými výnimkami, táto
interpretácia zakazuje vzájomné zapoþítavanie záväzkov vyplývajúcich z
vyradenia z prevádzky s aktívom predstavujúcim podiel z fondu na vyradenie z
prevádzky alebo iným podobným fondom a zavádza meradlo odškodnenia.
Interpretácia nemala dopad na túto úþtovnú závierku.
IFRIC 6, Záväzky vyplývajúce z úþasti na špecifických trhoch – Odpad
elektrických a elektronických zariadení (platný pre úþtovné obdobia zaþínajúce 1.
decembra 2005 alebo neskôr, t.j. od 1. januára 2006). Táto interpretácia nemala
dopad na túto úþtovnú závierku.
Boli uverejnené urþité nové štandardy a interpretácie, ktoré sú povinné pre
úþtovné obdobia Spoloþnosti zaþínajúce k alebo po 1. januári 2007 a ktoré
SpoloþnosĢ predþasne neprijala:
IFRS 7 Finanþné nástroje – ZverejĖovanie a doplĖujúca novelizácia IAS 1
Prezentácia úþtovnej závierky – ZverejĖovanie kapitálu (úþinná od 1.januára
2007). Štandard zavádza nové zverejĖovanie s cieĐom zlepšiĢ informácie o
finanþných nástrojoch. Špecificky vyžaduje zverejĖovaĢ kvalitatívne a
kvantitatívne informácie o vystavení sa rizikám vyplývajúcim z finanþných
nástrojov vrátane špecifikovaného minimálneho zverejnenia o úverovom riziku,
riziku likvidity a trhovom riziku vrátane analýzy citlivosti na trhové riziko.
Nahrádza niektoré z požiadaviek IAS 32 Finanþné nástroje: ZverejĖovanie a
prezentácia. Novelizácia IAS 1 zavádza zverejĖovanie týkajúce sa úrovne
kapitálu úþtovnej jednotky a toho, ako riadi svoj kapitál. SpoloþnosĢ v súþasnosti
zvažuje, aký dopad bude maĢ nový štandard a novelizácia IAS 1 na
zverejĖovanie v úþtovnej závierke.
IFRS 8 – Prevádzkové segmenty (platný pre úþtovné obdobia zaþínajúce 1.
januára 2009 a neskôr). Neoþakáva sa, že IFRS 8 bude maĢ vplyv na úþtovnú
závierku Spoloþnosti.
IAS 23, Náklady na prijaté úvery a pôžiþky (revidovaný v marci 2007; platný pre
úþtovné obdobia zaþínajúce k alebo po 1. januári 2009). Revidovaný IAS 23 bol
vydaný v marci 2007. Hlavná zmena v IAS 23 predstavuje odstránenie
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možnosti okamžitého úþtovania do nákladov tých nákladov na prijaté úvery a
pôžiþky, ktoré súvisia s majetkom, ktorého príprava na použitie alebo predaj trvá
podstatný þas. Od úþtovnej jednotky sa preto vyžaduje kapitalizácia takýchto
nákladov na úvery alebo pôžiþky ako súþasĢ obstarávacej ceny majetku.
Revidovaný štandard sa uplatĖuje prospektívne na náklady na prijaté úvery a
pôžiþky súvisiace s kvalifikovaným majetkom, ktorého zaþiatok kapitalizácie je k
alebo po 1. januári 2009. SpoloþnosĢ v súþasnosti zvažuje, aký dopad bude maĢ
zmenený štandard na úþtovnú závierku.
IFRIC 7, Aplikácia zásady úpravy úþtovných závierok podĐa IAS 29 (platný pre
úþtovné obdobia zaþínajúce 1. marca 2006 alebo neskôr, t.j. od 1.januára 2007).
Interpretácia objasĖuje aplikovanie IAS 29 vo vykazovanom období, v ktorom je
po prvý raz zaznamenaná hyperinflácia. Uvádza, že IAS 29 sa má použiĢ od
zaþiatku, akoby daná ekonomika bola vždy hyperinflaþná. Ćalej objasĖuje
výpoþet odložených daní z príjmov v poþiatoþnej súvahe upravenej o
hyperinfláciu v súlade s IAS 29. Táto interpretácia nie je relevantná pre
SpoloþnosĢ.
IFRIC 8, Rozsah IFRS 2 (úþinný pre úþtovné obdobia zaþínajúce 1. mája 2006
alebo neskôr t.j. od 1. januára 2007). Interpretácia uvádza, že IFRS 2 sa aplikuje
tiež na transakcie, v ktorých úþtovná jednotka príjme neidentifikovateĐný tovar
alebo služby a že tieto položky by mali byĢ ocenené vo výške rozdielu medzi
reálnou hodnotou platieb vo forme akcií a reálnou hodnotou identifikovateĐného
tovaru a služieb, ktoré boli prijaté (alebo majú byĢ prijaté). IFRIC 8 nie je pre
SpoloþnosĢ relevantný.
IFRIC 9, Posúdenie vložených derivátov (platný pre úþtovné obdobia zaþínajúce
1. júna 2006 alebo neskôr, t.j. od 1. januára 2007). Neoþakáva sa, že IFRIC 9
bude maĢ dopad na úþtovnú závierku Spoloþnosti.
IFRIC 10, Priebežné finanþné vykazovanie a znehodnotenie (platný pre úþtovné
obdobia zaþínajúce 1. novembra 2006 alebo neskôr, t.j. od 1. januára 2007).
Neoþakáva sa, že táto interpretácia bude maĢ vplyv na úþtovnú závierku
Spoloþnosti.
IFRIC 11, IFRS 2 – Skupinové transakcie a transakcie s majetkovými cennými
papiermi (platný pre úþtovné obdobia zaþínajúce 1. marcom 2007 a neskôr, t.j.
od 1. januára 2008). Neoþakáva sa, že IFRIC 11 bude maĢ významný vplyv na
úþtovnú závierku Spoloþnosti.
IFRIC 12 – Koncesionárske zmluvy na poskytovanie služieb (platný pre úþtovné
obdobia zaþínajúce 1. januára 2008 a neskôr). Neoþakáva sa, že IFRIC 12 bude
maĢ významný vplyv na úþtovnú závierku Spoloþnosti.
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Poznámka 6

Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky a
budovy

Stroje,
zariadenia
a motorové
vozidlá

261 496

459 023

19 059

107 670

830

9 833

-

181 113

191 776

- 981

- 12 447

- 1 971

- 474

- 15 873

25 965

183 697

2 045

- 211 707

-

287 310

640 106

19 133

76 602

1 023 151

Ostatný
hmotný
majetok

Nedokonþené
investície

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2005
Prírastky
Úbytky
Prevody
31. decembra 2005

847 248

Oprávky a straty zo znehodnotenia dlhodobého hmotného majetku
1. januára 2005

- 26 481

- 126 611

- 11 470

-

- 164 562

- 8 436

- 51 725

- 2 874

-

- 63 035

- 180

- 6 861

-

-

- 7 041

969

11 914

1 971

-

14 854

31. decembra 2005

- 34 128

- 173 283

- 12 373

-

- 219 784

ýistá zostatková hodnota

253 182

466 823

6 760

76 602

803 367

Pozemky a
budovy

Stroje,
zariadenia
a motorové
vozidlá

287 310

640 106

19 133

76 602

1 023 151

-

-

-

161 064

161 064

- 125

- 784

- 150

- 1 138

- 2 197

52 153

168 445

1 179

- 221 777

-

339 338

807 767

20 162

14 751

1 182 018

Roþné odpisy
Ostatné prírastky
Úbytky

Ostatný
hmotný
majetok

Nedokonþené
investície

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2006
Prírastky
Úbytky
Prevody
31. decembra 2006

Oprávky a straty zo znehodnotenia dlhodobého hmotného majetku
1. januára 2006

- 34 128

- 173 283

- 12 373

-

- 219 784

- 9 574

- 54 319

- 2 649

-

- 66 542

-

- 2 014

-

-

- 2 014

123

784

150

-

1 057

31. decembra 2006

- 43 579

- 228 832

- 14 872

-

- 287 283

ýistá zostatková hodnota

295 759

578 935

5 290

14 751

894 735

Roþné odpisy
Ostatné prírastky
Úbytky

K 31. decembru 2006 nebolo na dlhodobý hmotný majetok Spoloþnosti zriadené
záložné právo v prospech veriteĐa ani nebolo obmedzené právo nakladaĢ s týmto
majetkom. SpoloþnosĢ neužíva nehnuteĐný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke
právo zapísané do katastra nehnuteĐností.
Poistenie
Dlhodobý hmotný majetok je poistený v ýeskej poisĢovni Slovensko, a.s.
Poistenie sa týka škôd zapríþinených krádežou, katastrofou a inými príþinami
poškodenia strojov a zariadení. Poistné plnenie na jednu poistnú udalosĢ
nepresiahne sumu 600 mil. USD, t.j. 456 mil. EUR podĐa kurzu platného
k súvahovému dĖu (2005: 500 mil. USD, t.j. 422 mil. EUR podĐa kurzu platného
k 31. decembru 2005), priþom v zmluve sú uvedené sublimity plnenia pre
jednotlivé poistné nebezpeþenstvá. Poistenie je uzatvorené s kombinovanou
spoluúþasĢou 25 mil. USD.
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Poznámka 7

Dlhodobý nehmotný majetok
Softvér

Emisné kvóty

Ostatný
nehmotný
majetok

Nehmotný
majetok, ktorý
ešte nie je k
dispozícii na
využitie

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2005

11 814

-

366

1 360

13 540

-

201 481

-

1 926

203 407

Prírastky
Zisk z precenenia
Úbytky
Prevody
31. decembra 2005

-

5 252

-

-

5 252

- 27

-

-5

-

- 32

1 200

-

161

- 1 361

-

12 987

206 733

522

1 925

222 167

Oprávky a straty zo znehodnotenia dlhodobého nehmotného majetku
1. januára 2005

- 5 485

-

- 284

-

- 5 769

Roþné odpisy

- 2 200

-

- 115

-

- 2 315

Úbytky
31. decembra 2005
ýistá zostatková hodnota

27

-

5

-

32

- 7 658

-

- 394

-

- 8 052

5 329

206 733

128

1 925

214 115

Softvér

Emisné kvóty

Ostatný
nehmotný
majetok

Nehmotný
majetok, ktorý
ešte nie je k
dispozícii na
využitie

Spolu

Obstarávacia cena
1. januára 2006

12 987

206 733

523

1 925

222 168

Prírastky

-

252 089

-

8 032

260 121

Zisk z precenenia

-

- 5 252

-

-

- 5 252

- 42

- 196 096

- 11

- 1 075

- 197 224

Úbytky
Prevody

840

3 398

67

- 4 305

-

13 785

260 872

579

4 577

279 813

1. januára 2006

- 7 658

-

- 394

-

- 8 052

Roþné odpisy

- 1 929

-

- 101

-

- 2 030

31. decembra 2006
Oprávky a straty zo znehodnotenia
dlhodobého nehmotného majetku

Zníženie hodnoty DNM
Úbytky
31. decembra 2006
ýistá zostatková hodnota

-

- 192 489

-

-

- 192 489

42

-

10

-

52

- 9 545

- 192 489

- 485

-

- 202 519

4 240

68 383

94

4 577

77 294

K 31. decembru 2006 nebolo na dlhodobý nehmotný majetok Spoloþnosti
zriadené záložné právo v prospech veriteĐa ani nebolo obmedzené právo
nakladaĢ s týmto majetkom.
Poistenie
Dlhodobý nehmotný majetok nie je poistený.
Emisné kvóty
Spoloþnosti boli Slovenskou republikou bezplatne pridelené emisné kvóty CO2.
Emisné kvóty boli prvotne zaúþtované v reálnej hodnote ku dĖu pridelenia
a následne ocenené v ich reálnej hodnote k dátumu súvahy. Reálna hodnota
emisných kvót je stanovená na základe Európskej energetickej burzy. V súlade s
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legislatívou sa záväzok vyplývajúci z povinnosti odovzdania kvót vysporiada v
priebehu pár mesiacov po skonþení roka.
Zostatky súvisiace s emisnými kvótami zahrnuté v súvahe sú nasledovné:
31. decembra
2006
Emisné kvóty (nehmotný majetok)

31. decembra
2005

68 383

206 733

Precenenie emisných kvót (vlastné imanie)

-

- 5 252

Výnosy budúcich období (Poznámka 22)

-

- 2 471

66 352

- 199 010

Záväzok vyplývajúci z povinnosti odovzdania kvót
(rezerva) (Poznámka 19)

Úþtovná hodnota emisných kvót predstavovala k 31. decembru 2006 sumu
62 998 tis. EUR (31. decembra 2005: 201 481 tis. EUR), ak by bol použitý model
obstarávacích cien.
Poznámka 8

Investície
ýinnosti nižšie uvedených dcérskych spoloþností úzko súvisia s hlavnou
þinnosĢou Spoloþnosti. Žiadna z dcérskych spoloþností nie je kótovaná na burze.
SpoloþnosĢ mala nasledovný podiel v dcérskych spoloþnostiach a pridružených
spoloþnostiach k 31. decembru:

SpoloþnosĢ

Krajina
registrácie

Hlavná þinnosĢ

ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s.

Slovensko

Údržba

67,00 %

ENERGOSERVIS a.s. Košice

Slovensko

Údržba

81,98 %

Slovensko

Údržba

Vlastnícky podiel k

31.
decembru
2006

31.
decembru
2005

67,00 %

16

16

67,12 %

95

35

50,91 %

50,91 %

10

10

31.
decembru
2006

31.
decembru
2005

Stav k

Dcérske spoloþnosti

VOZMULT a.s. Košice v likvidácii

(1)

U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. Slovensko

Chemické analýzy

99,97 %

99,97 %

2 130

2 130

U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o.

Slovensko

Bezpeþnostná služba

98,00 %

98,00 %

34

34

VULKMONT, a.s. Košice

Slovensko

Vulkanizaþné služby

100,00 %

80,50 %

78

62

“Trgovinsko preduzece „USSKS“
d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla
Pupina 165A in liquidation

Srbsko

Služby

100,00 %

-

4

Slovensko

Výroba žiaruvzdorných
materiálov

99,98 %

99,98 %

4 565

4 565

Reliningserv s.r.o

Slovensko

Služby pre žiaruvzdorné
materiály

99,95 %

99,95 %

1 390

1 390

U. S. Steel Services s.r.o.

Slovensko

Rôznorodé služby

99,96 %

99,96 %

1 671

1 671

OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Slovensko

Balenie

100,00 %

100,00 %

1 304

839

Belgicko

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

100,00 %

51,00 %

-

-

ýeská republika

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

100,00 %

100,00 %

536

536

Francúzsko

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

99,94 %

99,94 %

212

212

69,00 %

-

-

Refrako s.r.o.

U. S. Steel Kosice – Belgium S.A.
U.S. Steel Košice–Bohemia a.s.
U.S. Steel Kosice – France S.A.

-

U. S. Steel Kosice–Hungary Kft. v.a. Maćarsko

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

U.S. Steel Kosice–Germany GmbH

Nemecko

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

100,00 %

100,00 %

2 393

2 447

Rakúsko

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

100,00 %

100,00 %

-

-

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

100,00 %

100,00 %

286

286

U.S. Steel Kosice – Austria GmbH

U. S. Steel Kosice Switzerland AG in
Švajþiarsko
liquidation

-
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SpoloþnosĢ

Krajina
registrácie

Hlavná þinnosĢ

Vlastnícky podiel k
31.
decembru
2006

31.
decembru
2005

Stav k
31.
decembru
2006

31.
decembru
2005

Pridružená spoloþnosĢ
U. S. Steel Košice (UK), Ltd

VeĐká Británia

Investície celkom

(1)

Obchodovanie
s výrobkami z ocele

50,00 %

50,00 %

101

101

14 821

14 338

VOZMULT a.s. Košice v likvidácii vstúpil do likvidácie k 1. septembru 2006

SpoloþnosĢ zvýšila svoj podiel v nasledovných spoloþnostiach:
-

ENERGOSERVIS a.s. Košice kúpou akcií od minoritných vlastníkov,
VULKMONT, a.s. Košice kúpu akcií od minoritných vlastníkov,
U. S. Steel Kosice – Belgium S.A. kúpu podielu od U.S. Steel Kosice–
Germany GmbH

Likvidátor U. S. Steel Kosice Switzerland AG in liquidation bol menovaný
SpoloþnosĢou.
Trgovinsko preduzece „USSKS“ d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla Pupina 165A v
likvidácii zanikla 6. novembra 2006 a U. S. Steel Kosice–Hungary Kft. v.a. zanikla
19. decembra 2006.
K 22. máju 2006 bola SpoloþnosĢou založená spoloþnosĢ FINOW Verwaltungsund Service GmbH odþlenením od U.S. Steel Kosice-Germany GmbH.
SpoloþnosĢ Walzwerk Finow GmbH a jej dcérska spoloþnosĢ Stawa Stahlbau
GmbH sa stali úplne vlastnenými dcérskymi spoloþnosĢami spoloþnosti FINOW
Verwaltungs- und Service GmbH. K 1. novembru 2006 sa 100% podiel v
spoloþnosti FINOW Verwaltungs- und Services GmbH predal tretej nezávislej
strane za 200 tis. EUR.
Hodnota investície v spoloþnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice sa zvýšila vkladom
nehnuteĐného majetku spoloþnosĢou U. S. Steel Košice, s.r.o. a znížila v
spoloþnosti U.S. Steel Kosice–Germany GmbH odþlenením a následným
predajom spoloþnosti FINOW Verwaltungs- und Service GmbH.
Výška vlastného imania k 31. decembru 2006 a výsledok hospodárenia
jednotlivých spoloþností za rok 2006 spolu s porovnateĐnými údajmi za
predchádzajúce úþtovne obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuĐke:
SpoloþnosĢ

Mena

Výsledok hospodárenia
za

2006

2005

Vlastné imanie
k
31.
decembru
2006

31.
decembru
2005

Dcérske spoloþnosti
ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s.

SKK

6 316

5 298

16 566

10 548

ENERGOSERVIS a.s. Košice

SKK

11 769

7 374

37 103

25 703

SKK

462

625

4 762

4 350

SKK

5 524

8 377

124 115

118 589

VOZMULT a.s. Košice v likvidácii

(1)

U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o.
U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o.

SKK

4 630

4 963

21 290

16 660

VULKMONT, a.s. Košice

SKK

15 153

12 232

60 339

45 918

“Trgovinsko preduzece „USSKS“ d.o.o. Beograd Bulevar Mihajla
Pupina 165A in liquidation

RSD

-

1 079

-

18 064

Refrako s.r.o.

SKK

17 536

35 223

324 250

306 332

Reliningserv s.r.o

SKK

10 643

11 519

95 413

85 346

U. S. Steel Services s.r.o.

SKK

940

1 608

71 731

70 952

OBAL-SERVIS, a.s. Košice

SKK

40 604

28 856

176 608

120 043
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SpoloþnosĢ

Výsledok hospodárenia
za

Mena

2006
U. S. Steel Kosice – Belgium S.A.

EUR

31.
decembru
2005

31.
decembru
2006

2005
- 14

Vlastné imanie
k

-4

- 1 582

- 1 578

U.S. Steel Košice–Bohemia a.s.

CZK

18 524

9 634

70 252

U.S. Steel Kosice – France S.A.

EUR

272

51

497

61 211
275

U. S. Steel Kosice–Hungary Kft. v.a.

HUF

-

25 399

-

100 522
2 478

U.S. Steel Kosice–Germany GmbH

EUR

489

380

3 294

U.S. Steel Kosice – Austria GmbH

EUR

136

122

107

U. S. Steel Kosice Switzerland AG in liquidation

CHF

357

24

903

879

1 229

920

- 29

Pridružená spoloþnosĢ
U. S. Steel Košice (UK), Ltd

(1)

GBP
1 029
971
VOZMULT a.s. Košice v likvidácii vstúpil do likvidácie k 1. septembru 2006

K 31. decembru 2006 nebolo na podiely Spoloþnosti v dcérskych spoloþnostiach
a pridruženej spoloþnosti zriadené záložné právo.
Neexistujú žiadne významné obmedzenia na prevod fondov z dcérskych
spoloþností alebo pridruženej spoloþnosti materskej spoloþnosti vo forme peĖazí,
dividend alebo v inej forme.
Udalosti po súvahovom dni vić v poznámke 32.
Poznámka 9

Odložená daĖ
Rozdiely medzi IFRS platnými v EU a slovenskými daĖovými predpismi
spôsobujú doþasné rozdiely medzi úþtovnými hodnotami majetku a záväzkov pre
úþely finanþného výkazníctva a ich daĖovými základmi. DaĖový dopad na
pohyby v týchto doþasných rozdieloch je znázornený nižšie a je zaúþtovaný
v sadzbe 19% (2005: 19%):
1. januára
2005

Dlhodobý hmotný majetok
Zásoby
Zamestnanecké požitky
Náklady budúcich období
Rezerva na nedobytné pohĐadávky
Nerealizované kurzové straty
DaĖový úver
Transakcie s emisnými kvótami
Ostatné
Spolu
Odložená daĖová pohĐadávka
Odložený daĖový záväzok

Zaúþtované do
výkazu ziskov
a strát

Zaúþtované do
vlastného
imania

31. decembra
2005

30 742

- 4 023

-

26 719

1 942

1 181

-

3 123

911

33

-

944

3 993

- 102

-

3 891
599

1 918

- 1 319

-

42 839

- 42 839

-

-

103 662

9 324

-

112 986
- 998

-

-

- 998

772

- 13

-

759

186 779

- 37 758

- 998

148 023

186 779

148 023

-

-
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1. januára
2006
Dlhodobý hmotný majetok
Zásoby

4 871

-

31 590

668

-

3 791

944

2 140

-

3 084

3 891

- 1 727

-

2 164

599

119

-

718

112 986

- 54 675

-

58 311

- 998

83

998

83

759

- 1 644

-

- 885

148 023

- 50 165

998

98 856

Transakcie s emisnými kvótami
Ostatné
Spolu
Odložená daĖová pohĐadávka

31. decembra
2006

3 123

Rezerva na nedobytné pohĐadávky
DaĖový úver

Zaúþtované do
vlastného
imania

26 719

Zamestnanecké požitky
Náklady budúcich období

Zaúþtované do
výkazu ziskov
a strát

148 023

98 856

-

-

Odložený daĖový záväzok

Oþakávané naþasovanie realizácie doþasných rozdielov je nasledovné:
31. decembra
2006

31. decembra
2005

Odložená daĖ realizovaná do 12 mesiacov

55 545

51 362

Odložená daĖ realizovaná po 12 mesiacoch

43 311

96 661

SpoloþnosĢ nemá nevykázanú žiadnu potenciálnu odloženú daĖovú pohĐadávku
k 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005.
DaĖový úver
Ustanovenia zákona o dani z príjmov umožĖujú Spoloþnosti þerpaĢ 100% daĖovú
úĐavu v rokoch 2000 až 2004 a 50% daĖovú úĐavu v rokoch 2005 až 2009.
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej Únie celková výška daĖového
úveru poskytnutého Spoloþnosti bola znížená na sumu 430 mil. USD na obdobie
2000 až 2009.
K 31. decembru 2006 kumulatívny daĖový úver od roku 2000 dosiahol výšku 353
mil. USD (k 31. decembru 2005: 296 mil. USD). Podmienky daĖového úveru
predstavujú najmä reinvestovanie ušetrenej dane do vymedzených aktív, export
musí prekroþit 60% celkových výnosov a iné špecifické administratívne
podmienky. Poþas roka 2006, slovenské daĖové orgány kontrolovali a potvrdili,
že SpoloþnosĢ splnila všetky požiadavky na þerpanie daĖového úveru
(Poznámky 4 a 28) v období rokov 2000 až 2005.
SpoloþnosĢ zaúþtovala odloženú daĖovú pohĐadávku za daĖový úver v súlade
s IAS 12 DaĖ z príjmov. SpoloþnosĢ verí, že je pravdepodobné, že v budúcnosti
budú dostupné dostatoþné zdaniteĐné zisky, oproti ktorým bude nevyužitý daĖový
úver využitý. Suma úþtovaná na konci každého obdobia predstavuje nepoužitý
podiel z celkovej sumy daĖového úveru, ktorý je prepoþítaný do EUR použitím
koncoroþného kurzu. DaĖový úver je denominovaný v USD a nevyužitý zostatok
k 31. decembru 2006 predstavuje sumu 77 mil. USD t.j. 58 mil. EUR prepoþítané
kurzom platným k súvahovému dĖu (k 31. decembru 2005: 134 mil. USD t.j. 113
mil. EUR prepoþítané kurzom platným k 31. decembru 2005).
Poznámka 10 Ostatný neobežný majetok
31. decembra
2006
PeĖažné prostriedky s obmedzeným použitím
Pôžiþky zamestnancom
Ostatný neobežný majetok spolu

6 513

31. decembra
2005
4 527

8

10

6 521

4 537
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Hlavná þasĢ peĖažných prostriedkov s obmedzeným použitím predstavuje
peĖažné prostriedky dlhodobo uložené SpoloþnosĢou, ktoré môžu byĢ použité len
na uzavretie, rekultiváciu a následné monitorovanie uzavretých skládok odpadov
(Poznámka 19). Efektívna úroková sadzba na peĖažné prostriedky
s obmedzeným použitím je uvedená v poznámke 15.
Poznámka 11 Úvery so spriaznenými stranami
31. decembra
2005

31. decembra
2006
Úver poskytnutý U. S. Steel Serbia B.V. IV

-

101 599

Úver poskytnutý U. S. Steel Global Holding B.V. I

-

227 911

Dlhodobý úverový rámec poskytnutý U. S. Steel Serbia B.V. IV, spriaznenej
strane pod spoloþnou kontrolou, v roku 2004 pri úrokovej miere 7,2315% p.a. bol
predþasne splatený v júli 2006 v plnej výške. Úverový rámec bol denominovaný
v USD, následne k 1. januáru 2006 konvertovaný na EUR a splatný v júni 2010.
Krátkodobý úver bol poskytnutý U.S. Steel Global Holding I. B.V., materskej
spoloþnosti, v decembri 2005 pri úrokovej miere 4,695% p.a. Úver bol
denominovaný v USD, následne k 1. januáru 2006 konvertovaný na EUR a
splatný v decembri 2006. Celková výška istiny s príslušným úrokom bola
predþasne splatená v júli 2006 v plnej výške.
Poznámka 12 Zásoby
31. decembra
2005

31. decembra
2006
Materiál

138 576

104 826

Nedokonþená výroba

41 272

33 367

Polotovary

31 524

30 387

Hotové výrobky

65 653

52 895

Tovar

14 332

23 108

Spolu

291 357

244 583

Položky zásob sú uvedené po znížení o opravnú položku k pomaly obrátkovým
zásobám vo výške 3 123 tis. EUR (2005: 2 187 tis. EUR). K 31. decembru 2006
nebolo na zásoby Spoloþnosti zriadené záložné právo v prospech veriteĐa ani
nebolo obmedzené právo s nimi nakladaĢ.
Poznámka 13 PohĐadávky z obchodného styku a ostatné pohĐadávky
31. decembra
2006
PohĐadávky z obchodného styku
Poskytnuté preddavky
DPH pohĐadávky
Ostatné pohĐadávky

465 956

31. decembra
2005
427 172

3 275

7 587

61 710

39 996

2 084

1 591

Opravná položka k pohĐadávkam

- 21 219

- 36 667

PohĐadávky z obchodného styku a ostatné
pohĐadávky

511 806

439 679
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Veková štruktúra pohĐadávok z obchodného styku a ostatných pohĐadávok
(brutto) je nasledovná:
31. decembra
2006
PohĐadávky do dátumu splatnosti

31. decembra
2005

471 752

415 291

PohĐadávky po splatnosti menej než 180 dní

39 768

25 072

PohĐadávky po splatnosti viac než 180 dní

21 505

35 983

533 025

476 346

Spolu

Maximálna miera kreditného rizika k súvahovému dĖu je vyjadrená úþtovnou
hodnotou každej skupiny pohĐadávok podĐa predchádzajúcej tabuĐky. SpoloþnosĢ
zmierĖuje kreditné riziko na približne 58% (2005: 53%). Vić poznámku 29.
V roku 2006 boli odpísané pohĐadávky z obchodného styku a ostatné pohĐadávky
v celkovej výške 17 652 tis. EUR (2005: 1 205 tis. EUR). Najvýznamnejší odpis
v roku 2006 bol kompenzovaný zúþtovaním opravnej položky v rovnakom
období, t.j. bez vplyvu na þistý zisk za obdobie.
K 31. decembru 2006 a k 31. decembru 2005 nebolo na pohĐadávky Spoloþnosti
zriadené záložné právo v prospech banky, alebo záložného veriteĐa.
Poznámka 14 Derivátové finanþné nástroje
Kurzové derivátové finanþné nástroje Spoloþnosti nie sú obchodovateĐné a boli
odsúhlasené s bankou na základe zmluvných vzĢahov a podmienok. Deriváty
majú potenciálne priaznivé (majetok) alebo nepriaznivé (záväzky) podmienky ako
výsledok fluktuácie na devízových trhoch. Súhrnná reálna hodnota derivátových
finanþných aktív sa môže z þasu na þas významne meniĢ. V nižšie uvedenej
tabuĐke sú popísané reálne hodnoty z kurzových forwardových kontraktov
Spoloþnosti k dátumu súvahy:
31. decembra
2006

31. decembra
2005

Kurzové forwardy (aktíva)

3 093

1 229

Spolu

3 093

1 229

Nižšie uvedená tabuĐka ukazuje vzájomnú pozíciu brutto voþi zmluvným stranám
a zahĚĖa zmluvy s dátumom vyrovnania po súvahovom dni. Zmluvy sú vo svojej
podstate krátkodobého charakteru:

Záväzky pri vyrovnaní v EUR
PohĐadávky pri vyrovnaní v Sk
PohĐadávky pri vyrovnaní v USD

31. decembra
2006

31. decembra
2005

v tis. meny

v tis. Meny

- 71 500

- 71 500

1 916 935

2 012 672

25 395

23 285

Poznámka 15 Peniaze a peĖažné ekvivalenty
31. decembra
2006
Peniaze v hotovosti

31. decembra
2005

41

27

Bankové úþty

93 394

39 609

Spolu

93 435

39 636

Úrokové sadzy na bankových úþtoch k 31 decembru 2006 boli približne 3,5% p.a.
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pre EUR, 3,9% p.a. pre SKK a 5,1% p.a. pre USD (k 31. decembru 2005: 2,2%
p.a. pre EUR, 1,8% p.a. pre SKK a 4,1% p.a. pre USD).
PeĖažné prostriedky s obmedzeným použitím sú vykázané v Ostatnom
neobežnom majetku (Poznámka 10).
Poznámka 16 Ostatný obežný majetok
Zostatok v ostatnom obežnom majetku predstavuje náklady budúcich období
v sume 2 669 tis. EUR k 31. decembru 2006 (k 31. decembru 2005: 1 703 tis.
EUR).
Poznámka 17 Vlastné imanie
Základné imanie
Upísané a v plnej výške zaplatené základné imanie Spoloþnosti je 587 842 tis.
EUR (25 286 mil. Sk). SpoloþnosĢ neeviduje k 31. decembru 2006 upísané
imanie nezapísané do obchodného registra. Poþas rokov 2006 a 2005 nedošlo
k žiadnym zmenám v základnom imaní.
Rezervné fondy
Pohyby v rezervných fondoch sú uvedené v tabuĐke:
Ostatné
kapitálové
fondy
1. január 2005
Prídel do zákonného rezervného fondu

Zákonný
rezervný fond

Rezerva
z precenenia
majetku (po
zdanení)

Spolu

44

21 854

2 054

23 952

-

16 056

-

16 056
4 254

Rezerva z precenenia emisných kvót (znížená o daĖ)

-

-

4 254

Ostatné

-

-

15

15

31. december 2005

44

37 910

6 323

44 277

1. január 2006

44

37 910

6 323

44 277

-

20 331

-

20 331
- 4 254

Prídel do zákonného rezervného fondu
Rezerva z precenenia emisných kvót (znížená o daĖ)

-

-

- 4 254

Ostatné

-

-

442

442

44

58 241

2 511

60 796

31. december 2006

Celkový použiteĐný hospodársky výsledok Spoloþnosti predstavoval 871 682 tis.
EUR k 31. decembru 2006 (k 31. decembru 2005 podĐa SÚŠ: 25 633 mil. Sk).
Zisk za rok 2005 bol rozdelený nasledovne:
2005
Prídel do zákonného rezervného fondu

20 331

Prevod na nerozdelený zisk

408 174

Celkom

428 505

Podiely na zisku
Podiely na zisku boli schválené a rozdelené z þistého zisku podĐa SÚŠ
vyjadreného v Sk. Podiely na zisku v celkovej výške 17 000 000 tis. Sk (447 474
tis. EUR) boli schválené v júni 2006 a 17 433 900 tis. Sk (451 772 tis. EUR) v júni
2005, z ktorých celková výška nezaplatených podielov na zisku bola 23 287 tis.
EUR k 31. decembru 2006 (k 31. decembru 2005: 3 962 tis. EUR) (Poznámka
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21).
Poznámka 18 Úvery a pôžiþky
31. decembra
2006
Úver od ING Bank N.V.

-

31. decembra
2005
195 000

-

195 000

Podiel krátkodobých úverov a pôžiþiek

-

195 000

Podiel dlhodobých úverov a pôžiþiek

-

-

V decembri 2005 bol Spoloþnosti poskytnutý krátkodobý syndikovaný úver vo
výške 195 mil. EUR od ING Bank N.V. so sídlom v Londýne pri trhovej úrokovej
miere EURIBOR plus 0,2% p.a. Úver bol denominovaný v EUR a splatný 15.
decembra 2006 Tento úver bol splatený v plnej výške v roku 2006.
SpoloþnosĢ má k dispozícii dva úverové rámce vo výške 40 mil. EUR a 20 mil.
EUR, ktorých agentom je Citibank (Slovakia), a.s. (Poznámka 29). K 31.
decembru 2006 sa neþerpalo z týchto úverových rámcov, ale boli použité pre
bankové záruky vo výške 3 724 tis. EUR (k 31. decembru 2005: 3 144 tis. EUR).
Poplatky za poskytnutie úveru dosiahli 0,07% p.a. poþas roka 2006 (2005: 0,1% 0,25% p.a.).
Úþtovná hodnota úverov a pôžiþiek ku každému súvahovému dĖu predstavuje
približne ich reálne hodnoty.
Poznámka 19 Rezervy na záväzky
Zamestnanecké
požitky
Stav k 31. decembru 2005

Skládka
odpadov

Súdne spory

Ostatné

CO2
emisie

Spolu

14 566

16 655

9 754

199 010

486

2 729

2 625

-

66 352

135

71 841

Rezervy použité poþas roka

- 1 102

-

- 1 855

- 199 010

- 455

- 202 422

Stav k 31. decembru 2006

16 193

19 280

7 899

66 352

166

109 890

-

-

7 899

66 352

166

74 417

16 193

19 280

-

-

-

35 473

Rezervy vytvorené poþas roka

Podiel krátkodobých rezerv
Podiel dlhodobých rezerv

240 471

Pohyb v rezervách bol spôsobený plynutím þasu (t.j. rast nákladov) a bol
považovaný za nevýznamný v rokoch 2006 a 2005.
Zamestnanecké požitky
Rezervy na zamestnanecké požitky súvisia s platbami pre zamestnancov ako je
odchodné do dôchodku, pracovné a životné jubileá podĐa kolektívnej zmluvy
a Zákonníka práce (Poznámka 20).
Skládka odpadov
Od 1. júla 2002, SpoloþnosĢ ako prevádzkovateĐ dvoch skládok odpadov
(skládka nie nebezpeþného odpadu a skládka nebezpeþného odpadu) tvorila
rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí na
základe zákona o odpadoch. Orgán štátnej správy povolil ich prevádzkovanie do
31. decembra 2008.
Súdne spory
SpoloþnosĢ využíva externých právnikov v súdnych konaniach. Manažment urobil
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najlepší odhad pravdepodobných výsledkov súdnych sporov na Slovensku i
v zahraniþí a s nimi spojených prípadných budúcich výdavkov a zaúþtovala sa
príslušná rezerva. Tieto súdne spory sú v rôznom štádiu procesu a niektoré z
nich môžu pokraþovaĢ neurþito dlho. Ćalšie zverejnenia o súdnych procesoch by
mohli poškodiĢ pozíciu Spoloþnosti v sporoch a teda nie sú uvedené.
CO2 emisie
Rezerva bola zaúþtovaná na CO2 emisie vypustené v roku 2006. Je vypoþítaná
ako násobok odhadovaného množstva vypustených CO2 emisií za kalendárny
rok a reálnej hodnoty CO2 emisných kvót stanovených Európskou energetickou
burzou. Rezerva bola zaúþtovaná do Ostatných prevádzkových nákladov
(Poznámka 26) oþistená o rozpustenie výnosov budúcich období. (Poznámka
22).
Ostatné
Ostatné rezervy zahĚĖajú rezervy na reklamácie a na ostatné obchodné riziká.
Poznámka 20 Zamestnanecké požitky
Odchodné do dôchodku
SpoloþnosĢ je podĐa Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy povinná vyplácaĢ
svojim zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. Záväzok zo
stanovených požitkov je vypoþítaný poistnými matematikmi U. S. Steel
Corporation každý rok metódou plánovaného roþného zhodnotenia požitkov
(Projected Unit Credit Method).
Pracovné a životné jubileá
SpoloþnosĢ taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.
Záväzok je vypoþítaný konzistentne s výpoþtom pri odchodnom do dôchodku
okrem toho, že zisky a straty zo zmien v poistno-matematických odhadoch
a náklady na minulú službu sú zaúþtované hneć do výkazu ziskov a strát.
Pohyb záväzkov v priebehu období je nasledovný:
Poþiatoþný stav k 1. januáru
Celkové náklady vykázané vo výkaze ziskov a strát

2006

2005

14 566

14 980

2 729

1 052

Vyplatené príspevky

- 1 102

- 1 466

Koneþný stav k 31. decembru

16 193

14 566

ýiastky vykázané v súvahe sú nasledovné:
Súþasná hodnota záväzku
Nevykázané zisky / (straty) vyplývajúce z úprav poistnomatematických modelov
Nevykázané náklady na minulé služby
Záväzok v súvahe

2006

2005

13 643

14 412

2 846

445

-296

- 291

16 193

14 566
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ýiastky vykázané vo výkaze ziskov a strát sú nasledovné:
2006

2005

Náklady na súþasnú službu

769

308

Úrokové náklady

917

346

ýisté poistno-matematické straty (zisky) v priebehu roka

- 355

10

Kurzové rozdiely

1 398

388

Náklady celkom (Poznámka 19)

2 729

1 052

Náklady na súþasnú službu a þisté poistno-matematické straty (zisky) sú
vykázané v položke Mzdy a zamestnanecké požitky (Poznámka 25) vo výkaze
ziskov a strát. Kurzové rozdiely sú zahrnuté do položky Zisk / (strata) z kurzových
rozdielov vo výkaze ziskov a strát a úrokové náklady sú zahrnuté do finanþného
výsledku.
K 31. decembru sa použili tieto základné poistno-matematické predpoklady na
stanovenie penzijných záväzkov:
2006

2005

Diskontná sadzba

5,50%

5,50%

Roþný rast miezd a príjmov

5,00%

5,00%

Podiel na zisku a bonusové programy
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov vo forme variabilnej mzdovej platby
a bonusových programov je zaúþtovaný v ostatných záväzkoch. Záväzky
z variabilnej mzdovej platby a bonusových programov sa oceĖujú vo výške, ktorá
sa oþakáva, že bude v þase ich vyrovnania vyplatená.
Definovaný príspevkový program
SpoloþnosĢ odviedla poþas roka príspevky na zdravotné a sociálne poistenie ako
aj do fondu nezamestnanosti vo výške 24,7% (2005: 22,4%) z hrubých miezd do
výšky mesaþnej mzdy medzi 22 tis. Sk až 47 tis. Sk.
Naviac, pokiaĐ ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúþastniĢ programu
dôchodkového pripoistenia, SpoloþnosĢ im prispela na toto pripoistenie þiastkou
do výšky 1,9% z úþtovanej mesaþnej mzdy v roku 2006 (2005: 1,6%).
Odstupné
SpoloþnosĢ ponúkla v roku 2005 pre urþitých zamestnancov program
dobrovoĐného predþasného odchodu do dôchodku. Celkové odstupné bolo vo
výške 16 219 tis. EUR a bolo zaúþtované v položke Mzdové náklady a iné
zamestnanecké požitky vo výkaze ziskov a strát (Poznámka 25).
Poznámka 21 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31. decembra
2006
Záväzky z obchodného styku

31. decembra
2005

157 738

152 356

96 473

105 406

2 119

912

Záväzky voþi zamestnancom a inštitúciám sociálneho
zabezpeþenia

20 134

20 934

Záväzky z podielov na zisku (Poznámka 17)

23 287

3 962

DPH a ostatné dane a poplatky

16 646

2 944

Ostatné neobchodné záväzky

11 925

13 265

328 322

299 779

Nevyfakturované dodávky a iné dohadné úþty
Prijaté preddavky

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu
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Veková štruktúra záväzkov z obchodného styku je nasledovná:

Záväzky z obchodného styku do lehoty splatnosti
Záväzky z obchodého styku po lehote splatnosti
Celkom

31. decembra
2006

31. decembra
2005

152 698

136 137

5 040

16 219

157 738

152 356

Tvorba a þerpanie sociálneho fondu v priebehu úþtovného obdobia sú uvedené
v nasledujúcej tabuĐke:
2006

2005

Stav k 1. januáru

1 209

754

Tvorba na Ģarchu nákladov

1 446

1 362

Splátky od zamestnancov
ýerpanie
Koneþný stav k 31. decembru

617

510

- 1 947

- 1 417

1 325

1 209

Sociálny fond je þerpaný v súlade so zákonom o sociálnom fonde na sociálne,
zdravotné, rekreaþné a podobné potreby zamestnancov. Zostatky sú zahrnuté v
položke Záväzky voþi zamestnancom a inštitúciám sociálneho zabezpeþenia vo
vyššie uvedenej tabuĐke.
Poznámka 22 Výnosy budúcich období
31. decembra
2006
Emisné kvóty (Poznámka 7)

-

31. decembra
2005
2 471

Ostatné výnosy budúcich období

12

30

Výnosy budúcich období spolu

12

2 501

Poznámka 23 Výnosy a ostatné príjmy
Medzi hlavné aktivity Spoloþnosti patrí výroba a predaj pásovej ocele, oceĐových
plechov, rúr, surového železa, koksu a výroba a distribúcia elektriny, tepla
a plynu.
Výnosy pozostávajú z nasledovného:
2006
Tržby z predaja vlastnej produkcie
(1)

Tržby z predaja tovaru

Tržby z poskytovania služieb
Spolu

2005

2 361 256

2 076 520

297 563

281 213

9 727

11 903

2 668 546

2 369 636

(1)

Predaj tovarov predstavuje hlavne dodávky surovín do U. S. Steel Serbia
d.o.o., spriaznenej strane pod priamou kontrolou (Poznámka 31).
Ostatné príjmy

Ostatné príjmy zahĚĖajú tržby z prenájmu a zo zmluvných penále.
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Poznámka 24 Spotreba materiálov a energií
Spotreba materiálov a energií pozostáva z nasledovného:
Spotreba materiálov
Spotreba energie
Náklady na predaj tovaru
Zmena stavu zásob
Spolu

2006

2005

- 1 145 839

- 1 070 866

- 77 383

- 56 159

- 292 001

- 277 986

21 800

16 572

- 1 493 423

- 1 388 439

Poznámka 25 Mzdové náklady a iné zamestnanecké požitky
Mzdové náklady a iné zamestnanecké pôžitky pozostávajú z nasledovného:
2006
Mzdy a odmeny
Náklady na podiel zo zisku

- 129 675

- 27 085

- 22 625

Odstupné (Poznámka 20)
Sociálne zabezpeþenie – definovaný príspevkový program
(Poznámka 20)
Ostatné sociálne náklady
Penzijné náklady – odchodné, pracovné a životné jubileá
(Poznámka 20)
Spolu

2005

- 137 517
-

- 16 219

- 57 249

- 51 338

- 9 893

- 9 097

- 414

- 318

- 232 158

- 229 272

Poþas roka 2005 bol urþitým zamestnancom Spoloþnosti ponúknutý program
predþasného odchodu do dôchodku. Pre tých zamestnancov, ktorí túto ponuku
prijali poþas roka 2005 bolo vyplatené odstupné vo výške 16 219 tis. EUR.
Priemerný poþet zamestnancov Spoloþnosti za rok 2006 bol 13 554 (2005: 14
128), z toho kĐúþových vedúcich zamestnancov bolo 212 (2005: 214).
Poznámka 26 Ostatné prevádzkové náklady
2006

2005

Zníženie hodnoty a odpis pohĐadávok

- 1 818

3

Náklady na upratovanie a odpad

- 7 899

- 8 872

Nájomné

- 2 533

- 2 444

Náklady na reklamu a propagáciu

- 2 562

- 2 015

SprostredkovateĐské poplatky

- 7 420

- 8 377

Školenia

- 2 467

- 2 436

Zisk (strata) z transakcií s emisnými kvótami (Poznámky 7,
19, 22)
Strata zo zníženia hodnoty – emisné kvóty (Poznámka 7)

191 123

-

- 192 489

-

Strata zo zníženia hodnoty – zásoby (Poznámka 12)

- 936

60

Zisk / (strata) z predaja materiálu

- 814

917

- 3 865

- 3 775

DaĖ z nehnuteĐností a ostatné dane
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

(1)

- 86 415

- 74 001

- 118 095

- 100 940

(1)

Ostatné prevádzkové náklady zahĚĖajú rôzne druhy služieb nepresahujúc
indivuduálne 5 mil. EUR.
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Poznámka 27 Finanþné výnosy a finanþné náklady
2006
Úrokové výnosy
Výnosy z dividend

2005

10 851

5 746

1 479

2 750

- 4 366

- 3 322

Kurzové rozdiely z pôžiþiek

1 155

- 352

Spolu

9 119

4 822

Úrokové náklady

Poznámka 28 DaĖ z príjmu
2006

2005

Bežná daĖ

- 45 585

- 18 786

Odložená daĖ (Poznámka 9)

- 50 165

- 37 758

DaĖ z príjmu spolu

- 95 750

- 56 544

DaĖ Spoloþnosti zo zisku pred zdanením sa líši od teoretickej sumy, ktorá
vznikne použitím sadzby dane aplikovateĐnej na SpoloþnosĢ nasledovne:
2006

2005

Zisk pred zdanením

575 204

485 049

DaĖ vypoþítaná sadzbou dane 19%

109 289

92 159

DaĖovo neuznateĐné náklady
Vplyv funkþnej meny na doþasné rozdiely

3 385

1 373

- 16 924

- 23 486

-

- 13 502

95 750

56 544

Vplyv platby dane vo výške 32 mil. USD na základe
rozhodnutia EK
DaĖový náklad

Vážený priemer efektívnej sadzby dane bol 17% (2005: 12%).
DĖa 22. septembra 2004 sa dosiahla dohoda ohĐadom dátumu, ku ktorému platia
limity na produkciu valcovaných výrobkov v Spoloþnosti. Dohoda obsahuje
zníženie maximálnej výšky daĖového úveru, ktorý je poskytnutý Spoloþnosti do
roku 2009 o 70 mil. USD na 430 mil. USD z pôvodných 500 mil. USD ako bolo
dohodnuté v prístupovej zmluve s EU. Okrem toho, SpoloþnosĢ súhlasila uhradiĢ
Slovenskej republike dve splátky po 16 mil. USD v roku 2004 a v roku 2005. Na
základe podmienok stanovených v zmluve SpoloþnosĢ súhlasila s tým, že
podmienky zmluvy týkajúce sa obmedzenia produkcie a predaja, ktoré
vychádzajú z produkcie a predaja valcovaných výrobkov z roku 2001 a roþne sa
navýšia o 3%, resp. o 2%, budú akceptované SpoloþnosĢou poþas obdobia od 1.
januára 2004 ćalej. Manažment je presvedþený, že všetky podmienky boli
splnené. Pozri tiež Poznámku 9.
Poznámka 29 Riadenie finanþného rizika
Kreditné riziko
SpoloþnosĢ je vystavená kreditnému riziku v prípade neplatenia zo strany
odberateĐov hlavne z automobilového, oceliarskeho, prepravného a stavebného
priemyslu. Zmeny v týchto odvetviach môžu výrazne ovplyvniĢ odhady
manažmentu a finanþné výsledky Spoloþnosti. SpoloþnosĢ zmierĖuje kreditné
riziko na približne 58% (2005: 53%) svojho obratu tým, že požaduje bankové
záruky, akreditívy, poistenie úveru, platby vopred alebo iné záruky. Väþšina
odberateĐov Spoloþnosti je zo strednej a západnej Európy. Žiadny z odberateĐov
netvorí viac než 10% z hrubého roþného obratu.
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Úrokové riziko
Zmeny trhových úrokových sadzieb nemajú významný vplyv na výnosy
a prevádzkové peĖažné toky Spoloþnosti.
Riziko likvidity
Politikou Spoloþnosti je maĢ dostatoþné peĖažné prostriedky a peĖažné
ekvivalenty alebo maĢ možnosĢ financovania prostredníctvom primeraného poþtu
úverových liniek, aby mohla pokryĢ riziko likvidity v súlade so svojou finanþnou
stratégiou.
SpoloþnosĢ má k dispozícii syndikovaný úverový rámec vo výške 40 mil. EUR,
ktorého agentom je Citibank (Slovakia), a.s. s platnosĢou do 13. decembra 2009.
Úverový rámec je možné použiĢ vo forme krátkodobých úverov, bankových záruk
a akreditívov. Krátkodobé úvery je možné þerpaĢ pri trhovej úrokovej miere plus
0,25% p.a. Z nevyþerpanej sumy úverového rámca je SpoloþnosĢ povinná platiĢ
poplatok vo výške 0,07% p.a. Z uvedeného úverového rámca nebolo k 31.
decembru 2006 realizované žiadne þerpanie.
Naviac, SpoloþnosĢ má k dispozícii krátkodobý úverový rámec vo výške 20 mil.
EUR od Citibank (Slovakia), a.s. Tento úverový rámec je možné využívaĢ do 31.
decembra 2009 vo forme kontokorentných úverov, krátkodobých úverov,
bankových záruk a akreditívov. Krátkodobé úvery je možné þerpaĢ pri trhovej
úrokovej miere plus 0,25% p.a. a kontokorentné úvery pri trhovej úrokovej miere
plus 0,25% p.a. Z nevyþerpanej sumy úverového rámca je SpoloþnosĢ povinná
platiĢ poplatok vo výške 0,07% p.a. Z uvedeného úverového rámca bolo k 31.
decembru 2006 formou bankových záruk vyþerpaných 3 724 tis. EUR.
Kurzové riziko
SpoloþnosĢ je vystavená riziku kurzových výkyvov súvisiacich s oþakávanými
výnosmi a prevádzkovými nákladmi, záväzkami z kapitálových výdavkov
a existujúcim majetkom a záväzkami v cudzej mene. SpoloþnosĢ podlieha
kurzovému riziku, pretože jej výnosy sú primárne v EUR a jej náklady primárne v
Sk a USD.
Komoditné riziko
SpoloþnosĢ sa pri svojej bežnej þinnosti vystavuje trhovému riziku alebo cenovým
výkyvom, ktoré sprevádzajú výrobu alebo predaj oceĐových výrobkov. Je
vystavená cenovému riziku komodít tak pri nákupe ako aj predaji a toto riziko
riadi prostredníctvom prirodzeného zabezpeþenia. SpoloþnosĢ nerealizovala
žiadny derivátový obchod na zmiernenie komoditného rizika.
Poznámka 30 Podmienené záväzky a iné budúce záväzky
Operatívny lízing
Budúce agregované minimálne lízingové splátky pri operatívnom lízingu sú
nasledovné:
2006

2005

Do jedného roka

1 583

1 478

Od jedného roka do piatich rokov

1 276

1 431

Od piatich rokov
Spolu

35

43

2 894

2 952
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Kapitálové záväzky a záväzky voþi Slovenskej republike
K 31. decembru 2006 mala SpoloþnosĢ zmluvné kapitálové výdavky vo výške 78
mil. EUR, resp. (k 31. decembru 2005: 96 mil. EUR).
SpoloþnosĢ je v zmluve s vládou SR, za urþitých podmienok, zaviazaná
preinvestovaĢ za obdobie odo dĖa akvizície 24. novembra 2000 do 31. decembra
2010 þiastku 700 mil. USD. K 31. decembru 2006, kapitálové výdavky dosiahli
výšku 763 mil. USD (k 31. decembru 2005: 603 mil. USD). SpoloþnosĢ splnila
kapitálový záväzok voþi Slovenskej vláde v auguste 2006.
Ostatné záväzky Spoloþnosti voþi Slovenskej republike zahĚĖajú udržanie úrovne
zamestnanosti (s výnimkou prirodzeného odchodu do dôchodku) na obdobie 10
rokov a podporovanie zahraniþných investícií na Slovensku poþas obdobia 2
rokov od novembra 2000.
SúþasĢou akvizície Spoloþnosti spoloþnosĢou United States Steel bol záväzok,
že SpoloþnosĢ bude v budúcnosti od Slovenského investiþného družstva
(predtým VSŽ akciová spoloþnosĢ Košice) nakupovaĢ urþité služby. Podmienky
transakcií sú porovnateĐné s obchodnými podmienkami medzi nespriaznenými
osobami, alebo sa cena týchto transakcií stanovuje ako dohodnutá marža
k nákladom, ak porovnateĐné ceny nie sú k dispozícií. SpoloþnosĢ bola do
októbra 2005 tiež povinná predávaĢ Slovenskému investiþnému družstvu výrobky
z ocele podĐa podmienok a cenových kalkulácií schválených pred dátumom
akvizície. V roku 2006 SpoloþnosĢ nerealizovala žiaden predaj produktov
a služieb tejto skupine (2005: 1 mil. EUR) ani nenakúpila žiadne služby (2005: 1
mil. EUR).
Životné prostredie
SúþasĢou dohody s vládou Slovenskej republiky je oslobodenie Spoloþnosti
United States Steel, ich dcérskych a pridružených spoloþností a pracovníkov,
konateĐov, zamestnancov a zmluvných partnerov od zodpovednosti za škody
spôsobené na životnom prostredí, ktoré vznikli pred dátumom akvizície
Spoloþnosti spoloþnosĢou United States Steel dĖa 24. novembra 2000. Niektoré
aspekty oslobodenia v rokoch 2001 až 2004 postupne zanikli. Na základe
oslobodenia potvrdeného vládou SR sa vedenie Spoloþnosti domnieva, že nie je
nutné tvoriĢ rezervy na škody spôsobené na životnom prostredí, ktoré vznikli pred
dátumom akvizície. PodĐa súþasného stavu slovenskej legislatívy na ochranu
životného prostredia nevznikli Spoloþnosti významné záväzky týkajúce sa
odstránenia škody spôsobenej na životnom prostredí.
SpoloþnosĢ sa tiež zaviazala investovaĢ do výrobných zariadení tak, aby spĎĖali
požiadavky platnej legislatívy na ochranu životného prostredia. V súþasnosti
SpoloþnosĢ nie je úþastníkom žiadneho súdneho sporu týkajúceho sa životného
prostredia.
Zneþistenie vody, ovzdušia a tuhý odpad – Povinnosti Spoloþnosti spojené so
zneþisĢovaním ovzdušia, vody a zneþisĢovaním tuhým odpadom sú stanovené v
slovenskej legislatíve. V roku 2006 náklady na ochranu životného prostredia
dosiahli sumu približne 7 mil. EUR (2005: 9 mil. EUR).
Emisie oxidu uhliþitého (CO2) – V apríli 2004 predložila SpoloþnosĢ žiadosĢ
Ministerstvu životného prostredia SR na pridelenie kvót oxidu uhliþitého (CO2)
pre svoj závod v Košiciach. Táto žiadosĢ súvisela a Direktívou Európske komisie
(EK), ktorá stanovuje limit CO2 emisií pre þlenské krajiny a ktorá súþasne
implementuje Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách v znení Kjótskeho
protokolu. Výsledkom tohto procesu je vytvorenie Európskej schémy
obchodovania s emisnými kvótami CO2.
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Z uvedeného vyplývala pre Slovensko povinnosĢ predložiĢ EK na schválenie
Národný alokaþný plán (NAP), ktorý špecifikuje celkový poþet emisných kvót CO2
v tonách na obdobie 2005 až 2007. Slovensko predložilo návrh NAP EK v júni
2004. Slovensko a EK sa dohodli na NAP, ktorý znížil pôvodne navrhované
množstvo emisných kvót CO2 o približne 14%. Následne 20. októbra 2004, EK
schválila NAP so znížením emisných kvót CO2.
SpoloþnosĢ podala 20. decembra 2004 návrh na zrušenie rozhodnutia EK
o schválení NAP na Európskom súde prvého stupĖa (CFI), v ktorom napadla
redukciu pôvodne navrhovaného slovenského NAP-u Európskou komisiou.
Vo februári 2005 Ministerstvo životného prostredia SR pridelilo emisné kvóty CO2
jednotlivým prevádzkovateĐom. SpoloþnosĢ prijala na obdobie rokov 2005 až
2007 emisné kvóty CO2 v objeme 28,6 mil. ton.
V júni 2006, Slovenská republika ukonþila prípravu návrhu národného
alokaþného plánu na druhé obchodovateĐné obdobie s emisnými kvótami CO2
poþas rokov 2008-2012 (NAP II). EK vydala 29. novembra 2006 rozhodnutie,
ktorým zredukovala Slovensku emisné kvóty CO2 o 25% zo žiadaného objemu
stanoveného v NAP II na obdobie 2008-2012. Vo februári 2007, Slovenská
republika ako aj USSK právne napadli na Európskom súde prvého stupĖa (CFI)
rozhodnutie EK. Ministerstvo životného prostredia SR ešte nerozdelilo
jednotlivým spoloþnostiam množstvo emisných kvót CO2, ktoré boli pridelené
Slovensku na obdobie NAP II. Potencionálne finanþné a/alebo prevádzkové
dopady zníženia emisných kvót CO2 v NAP II nie sú v súþasnosti stanoviteĐné.
Azbest – SpoloþnosĢ prechádza dlhodobým procesom odstraĖovania azbestu.
Oþakáva sa, že projekt vo výške približne 6 mil. EUR bude dokonþený v roku
2010. Na tento úþel sa má roþne preinvestovaĢ 1 mil. EUR. Roþný rozpoþet
týchto nákladov sa predkladá miestnym zdravotným orgánom. Súþasná
legislatíva povoĐuje použitie azbestu v existujúcich zariadeniach dovtedy, kým sa
úplne neodstráni a v nových výrobkoch sa nesmie používaĢ od roku 2005.
Prípadné pokuty za nedodržanie termínu nie sú významné. O tom, þi SpoloþnosĢ
takéto náklady kapitalizuje alebo sa zaznamenajú ako náklad bežného obdobia,
sa rozhoduje pri každom projekte. V rokoch 2006 a 2005 sa nekapitalizovali
žiadne takéto náklady. SpoloþnosĢ neúþtuje o rezerve na odstraĖovanie azbestu,
pretože Spoloþnosti nevzniká takáto povinnosĢ v zmysle platnej legislatívy.
Poznámka 31 Transakcie so spriaznenými stranami
Súvaha zahĚĖa nasledujúce hodnoty, ktoré vyplývajú z transakcií
so spriaznenými stranami:
PohĐadávky
31. december
2006
U. S. Steel Kosice (UK) Ltd

(1)

United States Steel Corporation

(3)

USS International Services, LLC

(6)

31. december
2005

5 596

5 418

11

-

95

7 489

355

34 719
1 065

126

951

-

228 222

23 287

3 962

99 612

89 720

51

16 391

-

105 408

-

-

2 574

10 148

10 967

9 887

108 045
446 531
35 622
Pridružená spoloþnosĢ
(2)
Materská spoloþnosĢ
(3)
Primárna materská spoloþnosĢ
(4, 5, 6)
Spoloþnosti pod spoloþnou kontrolou korporácie USS
(8)
Všetky dcérske spoloþnosti pod kontrolou Spoloþnosti (Poznámka 8)

66 024

U. S. Steel Serbia d.o.o.

(4)

U. S. Steel Serbia B.V. IV
Spolu

31. december
2006

168

U. S. Steel Global Holdings I B.V.

Dcérske spoloþnosti

Záväzky

31. december
2005

(8)

(1)

(5)

(2)
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K 31. decembru 2006 bola zaúþtované opravná položka k pohĐadávkam voþi
dcérskym spoloþnostiam v sume 1 957 tis. EUR (k 31. decembru 2005: 2 009 tis.
EUR) a k pohĐadávkam voþi U. S. Steel Serbia, d.o.o. v sume 3 143 tis. EUR (k
31. decembru 2005: 765 tis. EUR).
Nasledovné hodnoty výnosov a nákladov vyplývajúce z transakcií so
spriaznenými stranami boli zaúþtované do výkazov ziskov a strát:
Výnosy
U. S. Steel Kosice (UK) Ltd
UEC Technologies, LLC

(1)

(7)

United States Steel Corporation

(3)

USS International Services, LLC

(6)

U. S. Steel Global Holdings I B.V.
U. S. Steel Serbia d.o.o.

(4)

U. S. Steel Serbia B.V. IV
U. S. Steel Europe B.V.
Dcérske spoloþnosti
Spolu

(2)

(5)

(8)

Náklady

2006

2005

2006

38 626

40 846

15

2005

-

-

-

181

668

7 007

47 668

43 454

3 988

-

12 005

13 080

-

356

-

-

361 595

319 117

3 526

81 672

-

3 414

-

-

430

-

-

-

36 191

4 094

34 654

67 445

58 975

408 971
405 394
130 659
Pridružená spoloþnosĢ
Materská spoloþnosĢ
(3)
Primárna materská spoloþnosĢ
(4, 6, 7, 8)
Spoloþnosti pod spoloþnou kontrolou korporácie USS
(9)
Všetky dcérske spoloþnosti pod kontrolou Spoloþnosti (Poznámka 8)

233 983

(9)

(1)
(2)

(1)

PohĐadávky a výnosy vznikli z predaja oceliarskych výrobkov pridruženej
spoloþnosti U. S. Steel Kosice (UK) Ltd.

(2)

Zostatok pohĐadávky z U. S. Steel Global Holdings I.B.V. zahĚĖal krátkodobý
úver poskytnutý spoloþnosĢou U. S. Steel Košice, s.r.o. (Poznámka 11).

(4)

PohĐadávky voþi U. S. Steel Serbia d.o.o. predstavujú dodávky surovín,
vrátane nákladov na prepravu, záväzky voþi U. S. Steel Serbia d.o.o. súvisia
hlavne s dodávkami hotových výrobkov do zahraniþných dcérskych spoloþností.
(5)

PohĐadávky z U. S. Steel Serbia B.V. IV predstavovali dlhodobý úver, ktorý bol
poskytnutý spoloþnosĢou U. S. Steel Košice, s.r.o. (Poznámka 11).

(6)

USS International Services zabezpeþuje manažérske služby pre U. S. Steel
Košice, s.r.o.

(9)

Transakcie s dcérskymi spoloþnosĢami U. S. Steel Košice, s.r.o. zahĚĖajú
najmä obchodovanie s výrobkami z ocele a poskytovanie rôznych služieb pre U.
S. Steel Košice, s.r.o.
Odmeny þlenom orgánov

(a) Slovenskí a zahraniþní konatelia Spoloþnosti neprijali od Spoloþnosti žiadne
peĖažné alebo nepeĖažné príjmy v rokoch 2006 a 2005 vyplývajúce z titulu
vykonávania funkcie konateĐov. Sú zamestnaní a odmeĖovaní len na
základe ich zamestnaneckých zmlúv so SpoloþnosĢou, resp. USS
International Services, LLC. Odmeny zahraniþných konateĐov Spoloþnosti
sú zahrnuté v nákladoch voþi spoloþnosti USS International Services, LLC
uvedených vyššie. Odmeny slovenských konateĐov Spoloþnosti sú zahrnuté
v mzdových nákladoch a iných zamestnaneckých požitkoch kĐúþových
vedúcich zamestnancov (Poznámka 25) Spoloþnosti, ktoré sú uvedené v
nasledujúcej tabuĐke:
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2006
Mzdy a odmeny
Náklady na podiel zo zisku

2005

6 045

6 502

317

360

Sociálne zabezpeþenie – definovaný príspevkový
program

1 061

1 123

Spolu

7 423

7 985

(b) Hodnota akcií alebo opcií na akcie U. S. Steel Corporation poskytnutých
výkonnému manažmentu Spoloþnosti nie je významná pre úþely úþtovnej
závierky.
(c) Žiadne preddavky ani úvery neboli poskytnuté SpoloþnosĢou konateĐom
Spoloþnosti.
Poznámka 32 Udalosti po súvahovom dni
Dcérske spoloþnosti
SpoloþnosĢ zvýšila svoj podiel v nasledovných spoloþnostiach:
-

ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s. na 100% k 9. januáru 2007 odkúpením
akcií od minoritných akcionárov,
ENERGOSERVIS a.s. Košice na 100% k 24. aprílu 2007 odkúpením akcií od
minoritných akcionárov.

V marci 2007, SpoloþnosĢ zvýšila hodnotu investície v spoloþnosti VULKMONT,
a.s. Košice o 310 tis. EUR vkladom nehnuteĐného majetku.
VOZMULT a.s. Košice v likvidácii bola vymazaná z Obchodného registra k 9.
júnu 2007.
Ostatné
Podiel na zisku v sume 525 mil. EUR bol navrhnutý na výplatu 15. júna 2007.
Proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisĢovne STABILITA, d.d.s, a.s.
sa ukonþil k 1. aprílu 2007. SpoloþnosĢ sa v decembri 2006 v procese
transformácie stala vlastníkom podielu vo výške 18,59% bez významného
finanþného dopadu na SpoloþnosĢ.
Zmluva so Slovenským investiþným družstvom (Poznámka 30) vypršala v januári
2007.
Po 31. decembri 2006 nenastali žiadne iné významné udalosti, ktoré by bolo
nutné vykázaĢ alebo zverejniĢ v úþtovnej závierke za rok 2006.
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