
 

 
Flash Report 
DOBRÝ VÝKON V Q3 2003 POZNA�ENÝ MIMORIADNYMI POLOŽKAMI  

Skupina Slovnaft dnes zverejnila svoje výsledky za obdobie Q3 2003. Táto správa obsahuje 
neauditované konsolidované finan�né výkazy Skupiny Slovnaft za obdobie kon�iace 30. 
septembrom 2003, ktoré v zhode s medzinárodnými štandardmi výkazníctva (IFRS) 
vypracoval jej manažment. 

Hlavné finan�né ukazovatele 

Q3 2002 Q3 2003 Zmena % Q1-3 2002 Q1-3 2003 Zmena 
% 

Finan�né 
výsledky 
Skupiny 
Slovnaft 

(IFRS) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1

) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1

) 

Sk USD mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

Sk USD 

�isté výnosy 
z predaja 

19 
191 430,8 

17 
818 480,1 ( 7,2)  11,4 

49 
150 

1 
056,4 

50 
642 

1 
351,8  3,0  28,0 

EBITDA 2 499 56,1 1 373 37,0 
( 

45,1) 
( 

34,1) 5 620 120,8 4 754 126,9 

( 
15,4

)  5,1 
Prevádzkový 
zisk pred 
úpravou 
o mimoriadn
e položky 1 623 36,4 1 488 40,1 ( 8,3)  10,0 3 021 64,9 3 134 83,6  3,7  28,8 
Prevádzkový 
zisk 
upravený o 
mimoriadne 
položky 1 623 36,4 554 14,9 

( 
65,9) 

( 
59,0) 3 021 64,9 2 200 58,7 

( 
27,2

) 
( 

9,6) 
�istý 
finan�ný 
zisk/strata 25 0,6 -3 -0,1 

( 
112,0

) 

( 
114,4

) 841 18,1 512 13,7 

( 
39,1

) 

( 
24,4

) 

�istý 
zisk/(strata) 1 348 30,3 189 5,1 

( 
86,0) 

( 
83,2) 2 852 61,3 1 760 47,0 

( 
38,3

) 

( 
23,4

) 

Prevádzkový 
cash flow 1 778 39,9 645 17,4 

( 
63,7) 

( 
56,44

) 4 653 100,0 1 984 53,0 

( 
57,4

) 

( 
47,1

) 

(1)     Pri konverzii finan�ných údajov z SKK na USD boli použité nasledujúce výmenné 
kurzy: pre Q3 2002:4,544; pre Q3 2003:37,112 SKK/USD, pre Q1-3 2002:46,524 SKK/USD, 
pre Q1-3 2003:37,463 SKK/USD. 

(2)   Prevádzkový zisk pred úpravou o mimoriadne položky nezah��a nezdanené hodnoty 
nasledujúcich mimoriadnych položiek vytvorených v Q3 2003: 
Vytvorenie plnej rezervy na da�ovú pokutu pod�a rozhodnutia Najvyššieho súdu                     - 
373,0 mil. Sk 



 

 
Rezerva na prípad Apollo Oil (súdne konanie sa uskuto�ní v 2004/2005)                                - 
419,6 mil. Sk 
Rezerva na odchodné                                                                                                                  -  
78,0 mil. Sk 
Sociálne náklady                                                                                                                          -
  63,0 mil. Sk 

Tretí kvartál roka 2003 môže by� z poh�adu prevádzky charakterizovaný ako bezproblémový. 
Skupina Slovnaft sa v �om zamerala na plné využitie priaznivých trhových podmienok, 
organiza�né zmeny a pokra�ovala v zlepšeniach ú�innosti. V Q3 2003 dosiahol prevádzkový 
zisk 1 488 mil. Sk �o zodpovedá 92 % z výsledku Q3 2002. Priaznivé trhové podmienky pre 
rafinérske podmienky odzrkadlené vo vyšších crack spreadoch boli oslabené podstatne 
nižšími krakovacími a polymérovými maržami a trvalo posil�ujúcou korunou. S cie�om 
minimalizova� dopad negatívnych vplyvov externých parametrov manažment pokra�oval 
v použití opatrení na zlepšenie ú�innosti, prísnej kontrole nákladov a �alšom využití synergií 
pochádzajúcich z úzkej spolupráce so spolo�nos�ou MOL. 

Kumulatívny prevádzkový zisk pred úpravou o mimoriadne položky za Q1-3 2003 dosiahol 3 
134 mil. Sk, �o je dokonca lepší výsledok ako v rovnakom období minulého roka. 
Prevádzkový zisk bol pozitívne ovplyvnený nasledujúcimi externými parametrami 
     crack spready motorových palív o 2,6 mld. Sk, 
     Brent – Ural spread o 0,5 mld. Sk, 
Na druhej strane nasledujúce položky negatívne ho ovplyvnili negatívne 
     vyššie ceny elektriny a zemného plynu o –385 mil. Sk 
    precenenie zásob o – 1,0 mld. Sk 
    podstatne nižší kurz o – 1,4 mld. Sk 
 
Okrem vyššie uvedených faktorov Skupina vykázala ur�ité mimoriadne položky, ktoré mali 
negatívny vplyv na celkový finan�ný výsledok. Prvá rezerva sa týka da�ovej pokuty spojenej 
s �innos�ou spolo�nosti Slovnaft Trade, ktorá bola integrovaná do spolo�nosti Slovnaft v roku 
2001. Ke� manažment obdržal informáciu o negatívnom rozhodnutí Najvyššieho súdu, 
rozhodol sa vytvori� rezervu v plnej výške 373 mil. Sk. Druhá rezerva vyplynula z použitia 
IAS 37v prípade ukon�enia zmluvy o dodávkach ropy medzi Apollo Interoil a Apollo Oil, 
ktorý bol nákupca ropy pre spolo�nos� Slovnaft. Ke�že sa finan�né vysporiadanie medzi 
oboma spolo�nos�ami nedosiahlo, prípad bude predmetom súdneho pojednávania. Napriek 
presved�eniu v jeho pozitívny výsledok manažment zvolil opatrný prístup a rozhodol sa 
vytvori� rezervu v plnej výške 420 mil. Sk. Tvorba rezervy na odstupné vo výške 78 mil. Sk 
vyplynula s aktualizovaného prepo�tu rezerv. Posledná mimoriadna položka sa týka 
neexistujúceho platného rozhodnutia valného zhromaždenia a mimoriadneho valného 
zhromaždenia o príspevku do sociálneho fondu z nerozdeleného zisku. Rezervy celkovo 
ovplyvnili prevádzkový zisk o -933,6 mil. Sk. 

- EBITDA za Q1-3 2003 dosiahol 4 754 mil. Sk, �o je 15,4 % pod výsledkom za rovnaké 
obdobie minulého roka ako dôsledok nižšieho prevádzkového zisku. 

- Podobne EBITDA margin dosiahol s 9,4 % len 82 % hodnoty za Q1-3 2002. 

- Celkové tržby boli vyššie o 3 % (v korunách) v porovnaní s Q1-3 2002, �o bolo 
zaprí�inené prevažne vyššími tržbami spojenými s vysokými cenami ropy v Q1 a Q3 2003. 



 

 
- Synergie a zlepšenia ú�innosti realizované vo všetkých aktivitách Skupiny (zlepšenie 
finan�ných aktivít, opatrenia na zlepšenie ú�innosti implementované vo výrobe, single sales 
channel management, zlepšený nákupný proces, optimalizácia maloobchodných aktivít, atd.) 
po�as Q1-3 2003 reprezentovali 1,1 mld. Sk. 

- Zisk z finan�nej oblasti za Q1-3 2003 dosiahol 512 mil. Sk, �o predstavuje pokles o 330 
mil. Sk v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výsledky boli ovplyvnené hlavne kolísaním 
kurzov. 

- Kapitálové výdavky a investície reprezentovali 2,97 mld. Sk, �o je nárast o 0,9 mld. Sk 
v porovnaní s Q1-3 2002. Hlavné investi�né aktivity v rafinérskej a marketingovej oblasti sa 
týkajú prebiehajúcich projektu h�bkového odsírenia nafty. �alšie dôležité kapitálové výdavky 
sú spojené s novým polypropylénovým závodom, ktorý bude uvedený do prevádzky v Q1 
2005. Ostatné podstatné projekty zah	�ajú prebiehajúcu rekonštrukciu maloobchodnej siete na 
Slovensku a expanziu do �eskej republiky a Po�ska.  

Generálny riadite� Slovnaft, a.s. Vratko Kaššovic k výsledkom 3. štvr�roka 
povedal: Dobré výsledky z bežných prevádzkových aktivít sved�ia o tom, že reštrukturalizácia 
podnikate�ských aktivít a organizácie je tou správnou cestou k dosiahnutiu udržate�nej 
ziskovosti. Preto vysoko oce�ujem úsilie všetkých svojich kolegov, ktorí k týmto výsledkom 
prispeli. Na druhej strane nemožno prehliadnu� mimoriadne opravné položky a ich významný 
dopad na prevádzkový zisk, treba to však vníma� ako prejav obozretnosti finan�ného riadenia. 
Opravné položky súvisia �iasto�ne s prebiehajúcou reštrukturalizáciou spolo�nosti (napr. 
riadenie zásobovanie s ropou) a �iasto�ne predstavujú vyrovnanie sa s minulos�ou. Môžem 
potvrdi�, že urobíme všetko preto, aby dopad na Skupinu Slovnaft bol minimálny.  

Segmentovaná výkonnos� 

Ve�koobchod 

Domáci dopyt sa v Q1-3 2003 zvýšil v porovnaní s minulým rokom �o bolo hlavne 
v dôsledku zrých�ujúcej sa slovenskej ekonomiky a �iasto�ne “palivovou turistikou” v H1 
2003. Dopyt v Q3 2003 bol pozna�ený o�akávaným zvýšením spotrebnej dane od 1.8.2003, 
�o sa odrazilo vo vysokom predaji v júli a jeho do�asným poklesom v auguste, �o malo za 
následok o 8 % vyšší štvr�ro�ný predaj v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z uvedených 
skuto�ností vyplynuli pre motorové palivá podstatne vyššie podiely na domácom trhu ako 
pred rokom. Trhové podiely v septembri dosiahli 73 % pre benzíny a 77 % pre naftu. 
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Rafinérske 
výrobky 

13 
492 303 12 

707 343 (5,8) 13,1 34 
942 755 35 

807 956 2,
5 26,6 

Petrochemické 
výrobky 3 124 70 2 690 73 (13,9

) 3,4 7 813 169 7 819 208 0,
1 22,9 

Tržby spolu 16 
616 373 15 

397 415 (7,3) 11,3 42 
755 925 43 

626 1 164 2,
0 25,9 



 

 
Predaj rafinérskych produktov v objemovom vyjadrení bol na prakticky rovnakej úrovni ako v 
Q3 2002, ke� zvýšený predaj  motorových palív bol kompenzovaný nižším predajom 
ostatných rafinérskych výrobkov. Na druhej strane tržby poklesli o 6 %, �o bolo spôsobené 
odlišnou produktovou štruktúrou a podstatne silnejšou korunou. Podstatne nižšie tržby za 
petrochemické výrobky v Q3 2003 vyplynuli z nižších kótovaných cien ICIS LOR 
v porovnaní s minulým rokom. Na báze Q1-3 boli predajné výsledky ve�mi podobné. 

Tržby z predaja 
pod�a teritórií 
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mil. 
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mil. 
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mil. 
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mil. 
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mil. 
Sk 
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3 
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3 

956 107 0,1 20,2 
10 

088 218 
10 
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Export 
12 

664 284 
11 

441 308 (9,7) 8,5 
32 

667 707 
32 

725 872 0,2 23,3 
 

Predaj spolu 
16 

616 373 
15 

397 415 (7,3) 11,3 
42 

755 925 
43 

626 1 164 2,0 25,8 
 

Tržby po�as Q3 2003 boli nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, �o bolo spôsobené 
hlavne nižším dopytom v �eskej republike po spustení prepracovania v �eskej Rafinérskej. 
V dôsledku logistických problémov spojených s nízkou hladinou rieky Dunaj sme 
zaznamenali nižšie tržby z predaja nafty do Nemecka. Tržby na ostatných trhoch boli na 
úrovni prakticky zhodnej s minulým rokom. Kumulatívne tržby po�as Q1-3 2003 sú vyššie 
v porovnaní s minulým rokom, ako dôsledok pozitívneho vplyvu crack spreadov a ceny ropy. 

Maloobchod 

Vývoj tržieb Skupiny Slovnaft zaznamenáva kontinuálne rastúcu tendenciu, ktorá sa za�ala 
v roku 2002. Domáci maloobchodný trhový podiel po�ítaný z údajov SAPPO predstavuje 47 
%, �o predstavuje na medziro�nej báze pokles, pretože sie� Jurki s 30 �erpacími stanicami je 
od minuloro�ného decembra tiež �lenom SAPPO. 

Napriek do�asnému poklesu maloobchodných tržieb vyplývajúcich z nárastu spotrebnej dane 
od 1. augusta bol v porovnaní s Q3 2002 zaznamenaný nárast objemu predaja na stanicu 
o viac ako 8 %, �o je výsledkom racionalizácie siete a programu rekonštrukcie, na základe 
ktorých Slovnaft zatvoril neziskové �erpacie stanice. Pokles predaja v prvých augustových 
týžd�och bol dobehnutý v druhej polovici mesiaca a septembrový predaj bol už opä� vyšší 
ako pred rokom. 

Ku koncu septembra prevádzkovala Skupina Slovnaft 355 �erpacích staníc, z �oho 309 bolo 
na Slovensku, 40 v �eskej republike a 6 v Po�sku. 

Podnikové služby 

Pre potreby nákupu chemikálií, náhradných dielov, materiálov všeobecného použitia 
a projektov boli zorganizované �alšie elektronické aukcie a E-RFQ´s (requests for quotation). 
Nástroje elektronického obchodovania boli tiež použité pri predaji majetku. Spolo�ný 
tendering s MOL pokra�uje s cie�om generova� synergické efekty v spolo�ných aktivitách. 



 

 
Prevádzka 

Prevádzka výrobných jednotiek bola po�as Q3 2003 stabilná a všetky k�ú�ové rafinérske 
a petrochemické jednotky prevádzkovali bez výrazného prerušenia. Využitie kapacity 
krakovacích jednotiek bolo vyše 95 %, �o prispelo k hodnotnejšiemu produktovému mixu. 
Prevádzka petrochémie bola ovplyvnená krátkou neplánovanou odstávkou polyetylénového 
závodu, ale tá nemala dopad na objem výroby. Spracovanie ropy bolo napriek rozsiahlej 
údržbe po�as Q2 2003 o nie�o vyššie ako pre rokom. Implementácia „best practices“ v rámci 
projektu zvýšenia ziskovosti rafinérie prispela k �alšiemu zlepšeniu prevádzkovej 
spo�ahlivosti a hospodárnosti. 

Finan�ný preh�ad 

Vývoj prostredia 

Cena ropy Brent sa pohybovala v úzkom pásme 28 – 30 $/bbl v dôsledku neistoty na trhu, 
podporenej štrajkami v Nigérii a Venezuele, poveternostnými podmienkami v Mexickom 
zálive ovplyv�ujúcimi nižšie zásoby ropy v USA a stále meškajúcimi dodávkami irackej ropy 
na trh. 

Crack spready pre benzín boli ove�a lepšie ako po�as Q3 2002, zatia� �o crack spready pre 
motorovú naftu boli prakticky na rovnakej úrovni ako pred rokom. V auguste dosiahli crack 
spready pre benzín najvyššie priemerné hodnoty za celý rok a ostali nad úrov�ou 75 USD/t. 
Kotácie nafty ostali bez výkyvov a iba mierne narástli na úrove� okolo 35 USD/t 

Vývoj výmenného kurzu SKK/USD bol výrazne ovplyvnený vývojom kurzu EUR/USD. 
Zatia� �o SKK/EUR sa pohyboval v relatívne úzkom pásme s klesajúcim trendom (výmenný 
kurz sa zmenil z 44,5 SKK/EUR na 43) a bol okolo 5 % nad úrov�ou Q3 2002, kurz 
SKK/USD bol o 16 – 18 % nižší ako pre rokom, �o malo negatívny dopad na prevádzkovú 
výkonnos�, pretože vä�šina rafinérskych produktov je denominovaná v USD. 

Finan�né výsledky 

Prevádzkový zisk bol negatívne ovplyvnený už spomenutými mimoriadnymi položkami , �o 
sa odrazilo na jeho hodnote 2 200 mil. Sk. To predstavuje iba 73 % výsledku dosiahnutého 
v minulom roku. Výrazný nárast personálnych nákladov je spôsobený pokra�ujúcim 
programom reštrukturalizácie Skupiny Slovnaft s korešpondujúcimi nákladmi na odstupné 
a harmonizáciu platov v Slovnafte s trhom. Výsledok z finan�ných operácií bol opä� 
pozitívny, ale jeho hodnota 512 mil. Sk predstavuje iba 61 % hodnoty minulého roka, �o je 
spôsobené posil�ovaním slovenskej koruny a precenením op�nej prémie na FV elemente. 

Hlavné zmeny v súvahe pri porovnaní Q1-3 2003 a Q1-3 2002 sú v investíciách, �o je 
spôsobené predajom dcérskych spolo�ností, a tiež zmenou metódy konsolidácie, ke�že 
kvartálna konsolidácia vlastného imania sa za�ala od roku 2003. Nárast v ostatných 
dlhodobých aktívach ja spôsobený preddavkami na investície. Poh�adávky z obchodného 
styku, zásoby a finan�ný majetok sú v porovnaní s Q3 2002 prakticky nezmenené. Rezervy 
narástli v dôsledku nerozdelenia zisku z roku 2002 z titulu chýbajúceho platného rozhodnutia 
VZ oh�adne rozdelenia zisku. Zmena v dlhodobých úveroch sa týka úveru ML, ktorý bol 
reklasifikovaný z dlhodobého na krátkodobý / krátkodobá �as� dlhodobých úverov, ke�že 
bude splatený v auguste 2004. Zmeny v krátkodobých a dlhodobých rezervách na záväzky 



 

 
a poplatky sú spojené s s tvorbou rezerv, ktoré boli spomínané v tejto správe ako prvé a tiež 
s rezervami na výplatu odstupného a environmentálnymi rezervami vytvorenými na konci 
roka 2002.  

PRÍLOHA I.  
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT POD�A IFRS ZA SKUPINU  

SLOVNAFT ZA OBDOBIE KON�IACE 30. SEPTEMBROM 2003 
Neauditované údaje (v mil. Sk) 

  Q3 
2002 

Q3 
2003 Zmena Q1-3 

2002 
Q1-3 
2003 Zmena 

      %     % 
              
�isté tržby z predaja 19 191,0 17 818,0 (7,2) 49 150,3 50 641,6 3,0 
Ostatné prevádzkové výnosy 208,0 23,0 (88,9) 602,8 129,2 (78,6) 
Prevádzkové výnosy spolu 19 399,0 17 841,0 (8,0) 49 753,1 50 770,8 2,0 
              
Spotreba surovín 13 056,0 12 238,0 (6,3) 34 659,8 35 068,4 1,2 
Služby materiálového typu 1 135,0 1 119,0 (1,4) 3 483,1 3 953,5 13,5 
Náklady na predaný tovar 1 777,0 1 290,0 (27,4) 3 495,8 3 386,6 (3,1) 
Osobné náklady 493,0 739,0 49,9 1 553,4 2 038,7 31,2 
Odpisy a amortizácia 876,0 819,0 (6,5) 2 599,3 2 554,4 (1,7) 
Ostatné prevádzkové náklady 245,0 899,0 266,9 1 435,7 1 432,0 (0,3) 
Zmena stavu zásob hotových a 
nedokon�ených výrobkov 194,0 183,0 (5,7) (485,5) 144,5 n.a. 

Aktivácia - - n.a. (9,4) (7,0) (25,5) 
Prevádzkové náklady spolu 17 776,0 17 287,0 (2,8) 46 732,2 48 571,1 3,9 
              
Prevádzkový zisk (strata) 1 623,0 554,0 (65,9) 3 020,9 2 199,7 (27,2) 
              
Prijaté úroky 40,0 39,0 (2,5) 74,1 82,5 11,3 
Prijaté dividendy - - n.a. 0,0 0,0 n.a. 
Kurzové zisky a ostatné finan�né výnosy 340,0 (16,0) n.a. 1 826,7 517,7 (71,7) 
Finan�né výnosy spolu 380,0 23,0 (93,9) 1 900,8 600,2 (68,4) 
              
Úroky z pôži�iek 40,0 16,0 (60,0) 160,2 58,6 (63,4) 
Kurzové straty a ostatné finan�né 
náklady 315,0 10,0 (96,8) 899,3 29,5 (96,7) 

Finan�né náklady spolu 355,0 26,0 (92,7) 1 059,4 88,1 (91,7) 
              
Finan�ný zisk (strata) 25,0 (3,0) n.a. 841,4 512,1 (39,1) 
              
Podiel na zisku a na dani dcérskych a 
pridružených spolo�ností Skupiny 
konsolidovaných metódou uvedenia do 
ekvivalencie 

- 17,0 n.a. 0,0 42,2 n.a. 

              



 

 
 Zisk (strata) pred zdanením 1 648,0 568,0 (65,5) 3 862,3 2 754,0 (28,7) 
Da� z príjmu             
Odložená da�* 352,0 439,0 24,7 747,6 746,9 (0,1) 
  (52,0) (61,0) 17,3 262,6 246,4 (6,2) 
Zisk (strata) po zdanení 1 348,0 190,0 (85,9) 2 852,0 1 760,7 (38,3) 
Podiely iných akcionárov - 1,0 n.a. 0,0 1,0 n.a. 
              
�istý zisk (strata) 1 348,0 189,0 (86,0) 2 852,0 1 759,7 (38,3) 
              
 Zisk na akciu (Sk na akciu) 65,0 9,0 (86,2) 138,3 85,0 (38,5) 
 
 

PRÍLOHA II. 
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA POD�A IFRS ZA SKUPINU SLOVNAFT 

 K 30. Septembru 2003 Neauditované údaje (v mil. Sk) 

  30 September 
2002 

30 September 
2003 

Zmena 
%  

        
AKTÍVA       
Stále aktíva       
Hmotné a nehmotné aktíva spolu 36 046,6 35 992,4 0 
Investície 1 223,0 878,3 (28) 
Negatívny goodwill 244,4 305,5 25 
Odložená da�ová poh�adávka 2,9 44,8 1 445 
Ostatné obežné aktíva 77,7 369,8 376 
Stále aktíva spolu 37 594,5 37 590,8 0 
        
Obežné aktíva       
Zásoby 4 646,9 4 629,2 0 
Poh�adávky z obchodného styku - �isté 5 836,1 5 952,2 2 
Obchodovate�né cenné papiere 0,0 0,4 n.a. 
Finan�ný majetok 3 114,6 2 996,3 (4) 
Ostatné obežné aktíva 3 800,9 2 476,9 (35) 
Obežné aktíva spolu 17 398,5 16 055,0 (8) 
        
 Aktíva spolu 54 993,0 53 645,8 (2) 
        
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE       
Vlastné imanie       
Základné imanie 20 625,2 20 625,2 0 
Rezervy 13 562,1 16 839,5 33 
�istý zisk za obdobie 2 852,0 1 759,7 (38) 
Vlastné imanie spolu 37 039,3 39 224,4 6 
        



 

 
Podiely iných akcionárov 0,0 1,8 n.a. 
        
Dlhodobé záväzky       
Dlhodobé úvery - sú�asný stav 5 370,4 0,0 (100) 
Rezervy na záväzky a poplatky 184,0 1 168,0 535 
Ostatné dlhodobé záväzky 232,5 739,0 218 
Dlhodobé záväzky spolu 5 786,8 1 907,0 (67) 
        
Krátkodobé záväzky       
Záväzky z obchodného styku a ostatné 
záväzky 

11 542,5 
9 252,3 

(20) 

Rezervy na záväzky a poplatky 32,0 563,0 1 659 
Krátkodobé úvery 540,7 873,7 62 
Krátkodobá �as� dlhodobých úverov 51,6 1 823,6 3 427 
Krátkodobé záväzky spolu 12 166,9 12 512,6 3 
        
Záväzky a vlastné imanie spolu 54 993,0 53 645,8 (2) 

PRÍLOHA III. 
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ CASH FLOW POD�A IFRS ZA SKUPINU 

SLOVNAFT ZA OBDOBIE KON�IACE 30. Septembrom 2003 
Neauditované údaje (v mil. Sk)  

  Q3 
2002 

Q3 
2003 

Zmena 
% 

Q1-3 
2002 

Q1-3 
2003 

Zmena 
% 

              
�isté prevádzkové prostriedky z 
prevádzkovej �innosti 1 778,0 645,0 (63,7) 4 653,0 1 984,0 (57,4) 

Z toho zmena pracovného kapitálu (393,5) (1 
019,6) 159,1 (248,0) (2 

520,0) 916,1 

              

Kapitálové výdavky (377,0) (1 
034,2) 174,3 (1 005,0) (2 

886,0) 187,2 

Príjmy z predaja stálych aktív (8,2) 15,3 n.a. 127,0 303,0 138,6 
Obstaranie iných investícií 625,5 0,1 (100,0) (481,0) 0,0 (100,0) 
Príjmy z predaja investícií (0,1) 0,1 n.a. 6,0 69,0 1 050,0 
Zmena v úveroch a dlhodobých 
bankových depozitoch (2,0) 0,0 n.a. (3,0) 0,0 n.a. 

Zmeny v krátkodobých investíciách 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 
Príjem z titulu v�lenenia Benatechu 0,0 33,0 n.a. 0,0 33,0 n.a. 
Prijaté úroky a ostatné finan�né príjmy 144,5 67,1 (53,5) 667,0 336,0 (49,6) 
Prijaté dividendy 0,3 41,3 13 673,2 48,0 67,0 39,6 
              

�istý CF z investi�nej �innosti 383,0 (878,2) n.a. (641,0) (2 
079,0) 224,3 

              



 

 
Zmeny v dlhodobých úveroch 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 n.a. 
Zmeny v ostatných dlhodobých 
záväzkoch (164,3) 6,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 

Zmeny v krátkodobých úveroch 464,4 (386,9) n.a. (12,0) 2,0 n.a. 
Zmeny v ostatných krátkodobých 
záväzkoch 

(1 
095,0) 192,0 n.a. (1 095,0) 192,0 n.a. 

Úroky platené a ostatné finan�né 
náklady (198,6) 141,6 n.a. (896,0) (50,0) (94,4) 

Dividendy vyplatené akcionárom (119,7) (0,1) (99,9) (124,0) (1,0) (99,2) 
Dividendy vyplatené minoritným 
akcionárom - - n.a. - - n.a. 

�istý predaj/(opätovný nákup) 
pokladni�ných zmeniek - - n.a. - - n.a. 

              

�istý CF z finan�nej �innosti 
(1 

111,4) (47,2) (95,8) (2 125,0) 143,0 n.a. 

              
 Vplyv zmien výmenných kurzov (na 
hotovos�) (94,0) (54,0) (42,6) (94,4) (53,6) (42,6) 

              
�isté navýšenie/(zníženie) pe�ažných 
prostriedkov 955,6 (334,4) n.a. 1 792,6 (5,6) n.a. 

Po�iato�ný stav pe�ažných 
prostriedkov - (1,0) n.a. 1 639,0 3 002,0 83,2 

Vplyv zmeny v skupine 0,2 - n.a. (317,0) - n.a. 
Kone�ný stav pe�ažných 
prostriedkov 955,8 (335,4) n.a. 3 114,6 2 996,4 (3,8) 

  

PRÍLOHA IV. 
K�Ú�OVÉ PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE (údaje za Skupinu) 

  

SPRACOVANIE ROPY (kt) Q3 
2002 

Q3 
2003 

Zmena 
% 

Q1-3 
2002 

Q1-3 
2003 

Zmena 
% 

Importovaná ropa 1 438,8 1 463,1 1,7 4 031,8 4 109,3 1,9 
SPRACOVANIE V RAFINÉRII 
SPOLU 1 587,9 1 617,0 1,8 4 457,9 4 561,3 2,3 

PREDAJ RAFINÉRSKYCH 
VÝROBKOV (kt) 

Q3 
2002 

Q3 
2003 

Zmena 
% 

Q1-3 
2002 

Q1-3 
2003 

Zmena 
% 

Predaj na domácom trhu spolu 412 425 3,1 1 084 1 141 5,2 
Predaj na export spolu 1 011 1 019 0,8 2 756 2 805 1,8 
PREDAJ ROPNÝCH VÝROBKOV 
SPOLU 1 423 1 444 1,4 3 841 3 946 2,7 



 

 
  

PRÍLOHA V. 
ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV (v %) 

Akcionár 30. IX. 
2003 

MOL R.t. 70,017 
EBRD 8,367 
Slovnaft CV III 2,182 
MIGUELKA INVESTMENTS 
LIMITED 2,057 
Poštová banka, a.s. 1,939 
Arthur,Bradley & Smith Limited 1,821 
REŠTITU�NÝ INVESTI�NÝ FOND, 
a.s. 1,484 
OOST - EUROPA PARTICIPATIES 
B.V. 1,273 
Ostatné právnické osoby 8,928 
Individuálni akcionári 1,932 

Od 15. apríla 2003 neboli v akcionárskej štruktúre zaznamenané žiadne podstatné zmeny, 
preto tabu�ka ukazuje nezmenený stav. 

 


