
 

 
Výsledky za posledný kvartál potvrdzujú nepretržite silnejúcu výkonnos� Skupiny 
Slovnaft 

Skupina Slovnaft dnes zverejnila svoje koncoro�né výsledky roku 2003. Táto správa obsahuje 
neauditované konsolidované finan�né výkazy Skupiny Slovnaft za obdobie kon�iace 31. 
decembrom 2003, ktoré v zhode s medzinárodnými štandardmi výkazníctva (IFRS) 
vypracoval jej manažment. 

Hlavné finan�né ukazovatele 
Q4 2002 Q4 2003 Zmena % Q1-4 2002 Q1-4 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 

16 
234 388,5 16 

675 480,5 2,7 23,7 65 
317 

1 
631,5 

67 
317 

1 
830,6 3,1 12,2 

EBITDA 1 175 28,1 1 654 47,7 40,8 69,5 6 575 164,2 6 409 174,3 (2,5) 6,1 
Prevádzkový 
zisk 175 4,2 728 21,0 316,2 401,1 2 964 74,0 2 928 79,6 (1,2) 7,6 

�istý 
finan�ný 
zisk/strata 

173 4,1 146 4,2 (15,7
) 1,5 1 144 28,6 658 17,9 (42,5

) 
(37,4

) 

�istý 
zisk/(strata) 
pred 
mimoriadnym
i položkami  
(2) 

- - - - - - 3 182 79,5 3 535 96,1 11,1 21,0 

�istý 
zisk/(strata) 
vrátane 
mimoriadnyc
h položiek 

296 7,1 625 18,0 111,3 154,4 3 050 76,2 2 385 64,8 (21,8
) 

(14,9
) 

Prevádzkový 
cash flow 5 026 120,3 3 576 103,0 (28,8

) 
(14,3

) 9 679 241,7
6 5 560 151,2 (42,6

) 
(37,5

) 

(1)     Pri konverzii finan�ných údajov z SKK na USD boli použité nasledujúce výmenné 
kurzy: pre Q4 2002:41,787 Sk/USD, pre Q4 2003:34,704 Sk/USD, pre Q1-4 2002:40,036 
Sk/USD, pre Q1-4 2003:36,773 Sk/USD. 

(2)     Iba pre ilustra�né ú�ely. �istý zisk pred mimoriadnymi položkami nezah��a nezdanené 
hodnoty mimoriadnych položiek, ktoré boli zaú�tované v roku 2002 a 2003. Detailné 
informácie vi� Flash report FY 2002 a Q3 2003. 

Stabilná prevádzka Skupiny Slovnaft po�as Q4 2003 a lepšie podmienky vonkajšieho 
prostredia reprezentované crack spreadmi a kótovanými cenami plastov sa odrazili v 
koncoro�nom prevádzkovom zisku vo výške 2 928 mil. Sk, �o bolo o 36 mil. Sk menej ako 
pred rokom. Na druhej strane negatívny dopad na prevádzkový zisk mala oproti americkému 



 

 
doláru posil�ujúca slovenská mena, ke�že vä�šina tržieb  sú tržby za výrobky, ktorých 
cenotvorba je založená na dolári. 

Dosiahnuté výsledky Skupiny sú manažmentom hodnotené vysoko, ke�že boli dosiahnuté v 
rámci komplexných a náro�ných podmienok. Rok 2003 bol rokom implementácie 
organiza�ných zmien v materskej spolo�nosti a tiež v hlavných dcérskych spolo�nostiach. 
Tieto zmeny boli spojené s redukciou personálu a redizajnom hlavných procesov. Skupina 
�alej pokra�ovala s reštrukturalizáciou svojho portfolia, pri�om sa zameriavala na hlavné 
aktivity a divestície alebo outsourcing podporných �inností. Okrem toho bol koniec roka 
ovplyvnený prípravou plne integrovanej prevádzky so spolo�nos�ou MOL so za�iatkom od 1. 
januára 2004. 

Náklady spojené s implementáciou niektorých zmien boli vynaložené už v roku 2002, napriek 
tomu  sa nedalo vyhnú� dodato�ným výdavkom podporujúcich „zdravé“ fungovanie Skupiny 
Slovnaft v rámci integrovanej prevádzky. Po�as roka bolo vytvorených nieko�ko 
mimoriadnych položiek (vä�šina v Q3 2003) ktoré mali dopad na výkonnos� Skupiny. 
Najdôležitejšími položkami v celkovej výške  1,11 mld. Sk boli tvorba rezervy na da�ovú 
pokutu v plnej výške týkajúca sa Slovnaft Trade, rezerva týkajúca sa Apollo Oil, tvorba 
rezerv na odchodné vyplývajúca z aktualizovaných výpo�tov rezervy (vi� Flash report Q3 
2003) a náklady na reštrukturalizáciu v Slovnaft MaO. 

Celkový �istý zisk pred mimoriadnymi položkami za rok 2003 predstavoval hodnotu 3 535 
mil. Sk, �o je ešte lepší výsledok ako za rovnaké obdobie minulého roku. Avšak pri poh�ade 
na výsledok po mimoriadnych položkách predstavuje �istý zisk 78,2% hodnoty zisku roku 
2002. Dosiahnutý prevádzkový zisk na medziro�cnej báze mierne poklesol, ale v USD 
vyjadrení bol vyšší o 7,6%.  
 
Výsledok bol pozitívne ovplyvnený: 
 
      - crack spreadmi pre motorové palivá o 3,12 mld. Sk, 
      - spreadom medzi cenou ropy Brent a Ural o 0,49 mld. Sk, 
 
Na druhej strane bol prevádzkový zisk za rok 2003 negatívne ovplyvnený: 
 
      - podstatne nižším výmenným kurzom s negatívnym dopadom -1,77 mld. Sk 
      - nárastom ceny elektriny a zemného plynu s dopadom –86,1 mil. Sk 
      - precenením zásob s dopadom – 0,97 mld. Sk 

- EBITDA v roku 2003 dosiahla hodnotu 6 409 mil. Sk, �o je 2,5 % pod úrov�ou výsledkov 
rovnakého obdobia minulého roka. Táto skuto�nos� vyplýva z nízkeho prevádzkového zisku a 
odpisov.Podobne EBITDA margin na úrovni 9.52 % predstavuje iba 95 % hodnoty roku 
2002. 

- Celkové �isté tržby z predaja boli v porovnaní s rokom 2002 o 3,0 % vyššie (v Sk), 
ovplyvnené vyššími predajnými cenami vyplývajúcimi s vyšších cien ropy a crack spreadov. 

- Synergie a zvyšovanie efektívnosti vo všetkých oblastiach �innosti Skupiny (zlepšená 
finan�ná výkonnos�, opatrenia na zvýšenie efektívnosti implementované vo výrobe, “single 
sales channel“ manažment, zlepšené procesy obstarávania, optimalizácia maloobchodných 
aktivít, at�.) predstavovali za rok 2003 hodnotu 1,67 mld. Sk. 



 

 
- �istý zisk z finan�ných operácií za rok 2003 predstavoval 658 mil. Sk, �o je v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom o 486 mil. Sk menej. Tieto výsledky boli ovplyvnené silnejúcou 
slovenskou menou. 

- Kapitálové výdavky a investície dosiahli úrove� 5,63 mld. Sk, �o je o 2,41 mld. Sk viac 
ako v roku 2002. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnili tento nárast, boli pokra�ujúce ve�ké 
projekty ako polypropylén 3 a HRP 7 – hydrogena�ná rafinácia palív zameraná na splnenie 
požiadaviek EU. Navyše, priaznivý vývoj po�asia v posledných mesiacoch roku 2003 
umožnil zlepšenie plnenia v maloobchode. Dobré výsledky boli dosiahnuté v maloobchode na 
Slovensku (1 134,4 mil. Sk), kde pokra�uje program rekonštrukcie domácej siete. 
Okrem toho došlo k nárastu kapitálových investícií na �eskom a po�skom trhu, najmä po�as 
Q4, najmä z titulu rozvoja našich aktivít prostredníctvom výstavby nových �erpacích staníc a 
akvizícií. 

Pán Kaššovic, GR,  na margo roku 2003 povedal:"Dosiahnuté výsledky považujem za 
ve�mi dobré. Opä� sme potvrdili, že vysoká výkonnos� je stabilnou �rtou tejto spolo�nosti za 
každých okolností. Dosiahli sme ich totiž v roku, po�as ktorého ve�a energie a pozornosti 
všetkých k�ú�ových manažérov pútal na seba proces prípravy organiza�nej integrácie 
Slovnaftu do štruktúry Skupiny MOL, ktorá sa stala skuto�nos�ou od 1. januára 2004 a 
znamená pre nás štart do úplne novej etapy.” 

Segmentovaná výkonnos� 

Ve�koobchod 

Predaj rafinérskych výrobkov v Q4 2003 mierne poklesol v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka z dôvodu nižšieho objemu výroby motorovej nafty (plánovaná 
odstávka RHC). Tržby z predaja petrochemických výrobkov nedosiahli úrove� minulého roka 
v dôsledku neplánovaného výpadu Etylénovej jednotky a následne zníženia výroby 
polymérov. 

Slovnaft dosiahol za Q4 2003 na domácom trhu trhový podiel vo výške 76 % pre autobenzíny 
(Q4 2002: 67 %) a 76 % pre motorovú naftu (Q4 2002: 76 %). 

Vývoj predaja palív po�as roku 2003 bol ovplyvnený najmä zvýšeným dopytom po 
produktoch s nízkym obsahom síry, ktorý sa nám darilo úspešne pokry�. Tento fakt nebol 
negatívne ovplyvnený ani plánovanými odstávkami k�ú�ových výrobných jednotiek. Celkové 
tržby v porovnaní s rokom 2002 mierne vzrástli (o 13%) najmä v dôsledku vyšších 
predajných cien.  Export Skupiny v porovnaní s rokom 2002 v prípade autobenzínov poklesol 
(o 4,8 %), kým  v prípade motorovej nafty vzrástol o 3,1 %. 

Q4 2002 Q4 2003 Zmena % Q1-4 2002 Q1-4 2003 Zmena 
% Tržby z predaja 

pod�a úsekov mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

Sk USD mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

Sk USD 

Rafinérske 
výrobky 

12 
095 290 11 

954 344 (1,2) 19,0 46 
783 1 169 47 

761 1 299 2,1 11,2 

Petrochemické 
výrobky 

2 
705 65 2 

258 65 (16,5) 0,7 10 
409 260 10 

077 274 (3,2) 5,4 



 

 

Tržby spolu 14 
800 354 14 

212 410 (4,0) 15,7 57 
192 1 429 57 

838 1 573 1,1 10,1 

V priebehu roka 2003 si Slovnaft upevnil pozíciu lídra na domácom trhu motorových palív 
a to najmä implementáciou novej obchodnej politiky. Predaj autobenzínov a motorovej nafty  
sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil a  trhový podiel vzrástol o 4% resp. o 1%. So 
strategickými partnermi spolupracujeme na báze dlhodobých rámcových zmlúv. 

Q4 2002 Q4 2003 Zmena % Q1-4 2002 Q1-4 2003 Zmena 
% Tržby 

z predaja 
pod�a teritórií mil. 

Sk 
mil. 

USD(1) 
mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

Sk USD mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

mil. 
Sk 

mil. 
USD(1) 

Sk USD 

Domáci predaj 3 758 90 3 
713 107 (1,2) 19,0 13 

844 346 14 
614 397 5,6 14,9 

Export do 
�eskej 
republiky 

4 296 103 4 
191 121 (2,4) 17,5 17 

478 437 17 
656 480 1,0 10,0 

Export do 
Po�ska 1 250 30 1 

827 53 46,1 76,1 5 
246 131 6 

855 186 30,7 42,3 

Ostatný export 5 496 132 4 
481 129 (18,5) (1,8) 20 

624 515 18 
713 509 (9,3) (1,2) 

Predaj spolu 14 800 354 14 
212 410 (4,0) 15,7 57 

192 1 429 57 
838 1 573 1,1 10,1 

Aj na�alej zostávame spolo�nos�ou orientovanou na export, ke� podiel predaja do zahrani�ia 
predstavoval v roku 2003 70% z celkového predaja produktov (v objemovom vyjadrení). 
Tradi�ne najzaujímavejším trhom ostáva �eská republika vzh�adom na ve�mi dobré 
logistické prepojenie pomocou produktovodu. Náš predaj na �eský trh vzrástol v porovnaní 
s minulým rokom v objemovom vyjadrení takmer o 3% a to najmä v predaji motorovej nafty. 
V závere roka sme však v oblasti cenotvorby zaznamenali zvýšený tlak zo strany domácich 
výrobcov. 

V predaji motorových palív na po�ský trh si aj v roku 2003 Slovnaft zachoval vedúcu pozíciu 
medzi importérmi na tento trh na základe aktivít dcérskej spolo�nosti Slovnaft Polska. Predaj 
autobenzínov na po�skom trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol v objemovom 
vyjadrení o 1,5% aj napriek klesajúcej celkovej spotrebe. V predaji motorovej nafty bol 
v roku 2003 zaznamenaný nárast až o 24,2% a to najmä vplyvom nárastu dopytu zo strany 
koncových spotrebite�ov. 

Na rakúskom trhu si MOL a Slovnaft upevnili svoje postavenie  otvorením nového skladu pre 
Skupinu MOL v Kroneuburgu (v  septembri), ktorý je v�aka svojej polohe zásobovaný 
výlu�ne zo Slovnaftu. Vzh�adom k tomu, že sme boli schopní pružne reagova� aj na 
požiadavky zákazníkov na dodávky motorových palív s ultra nízkym obsahom síry sa naša 
pozícia upevnila aj na nemeckom trhu. Aj ke� nízka hladina Dunaja v letných mesiacoch 
skomplikovala lodnú prepravu tovaru k našim zákazníkom v Rakúsku a Nemecku, dokázali 
sme tento problém vyrieši� optimalizáciou zásobovania po železnici.  

Maloobchod 



 

 
Maloobchodná sie� Skupiny Slovnaft zaznamenala v porovnaní s Q4 2002 v objemovom 
vyjadrení v predaji benzínov 2,6% a v predaji nafty 8,4% prírastok. Zvýšený predaj je 
výsledkom hlavne zvýšeného predaja v tuzemsku a predaja na nových �erpacích staniciach v 
Po�sku. 

 Na Slovensku celoro�ne sme dosiahli 45%-ný podiel na maloobchodnom trhu (SAPPO), �o 
je o 2% nižší podiel ako sme dosiahli v roku 2002 (47%). Dosiahnuté výsledky však nie sú 
priamo porovnate�né s údajmi za rok 2002 vzh�adom na to, že mnohé �erpacie stanice sa 
pripojili k SAPPO (z tohoto dôvodu prírastok predaja spolo�ností združujúcich sa v SAPPO 
bol vä�ší ako nárast trhu). Ukazovate� MER (market efficiency ratio) charakterizuje zmeny 
lepšie a signalizuje nám, že Slovnaft získal objemy predaja spä� od svojich hlavných 
konkurentov. Priemerný predaj za �erpaciu stanicu sa zvýšil v roku 2003 o 8.3% 

V súlade so stratégiou Slovnaft  pokra�oval v rozsiahlom investovaní do modernizácie siete 
�erpacích staníc. V roku 2003 viac ako 90 �erpacích staníc sa zú�astnilo na Programe 
rekonštrukcie siete �erpacích staníc. Po dvoch rokoch je ú�inok Programu výrazne vidite�ný 
tak na vzh�ade �erpacích staníc ako aj na úrovni poskytovaných služieb. Takisto prebieha aj 
racionalizácia siete, dôsledkom �oho sa zatvorilo viac �erpacích staníc (18) než sa otvorilo 
nových. 

V Po�sku bola sie�  rozšírená o 9 �erpacích staníc (z toho 7 pripadá na franchise) na 13, v 
�eskej Republike sme kúpou získali 2 �erpacie stanice. 

Výroba 

Rok 2003 možno charakterizova� z h�adiska výroby motorových palív ako najúspešnejší rok 
v histórii Slovnaftu. Aj napriek rozsiahlym generálnym revíziám k�ú�ových výrobných 
jednotiek (prvýkrát od nábehu komplexu k�ú�ových výrobných jednotiek - EFPA v roku 
2000)  sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahli vyšší objem spracovania ropy (o 
44,3 kt). Vysoký objem spracovania ropy bol dosiahnutý napriek nižšiemu využitiu 
destila�ných a krakovacích kapacít z titulu realizácie plánovaných generálnych revízií na 
k�ú�ových jednotkách. 

Výroba automobilových benzínov bola v roku 2003 o 28 tis. ton a motorovej nafty o 10 tis. 
ton vyššia ako v roku 2002. Rekordné výroby motorových palív boli dosiahnuté najmä vyšším 
spracovaním ropy, vyšším nákupom surovín a nižšími stratami, ktoré sa podarilo udrža� na 
úrovni výborných výsledkov roka 2002. Výroba polyetylénu a polypropylénu bola oproti roku 
2002 nižšia o 6,6 % a 3,2 % z dôvodu strojnotechnologických problémov na Etylénovej 
jednotke v posledných mesiacoch roka. 

Prijatými úspornými opatreniami sa podarilo zníži� spotrebu zemného plynu a energií ak aj 
energetickú náro�nos� o 5,5 % oproti roku 2002. 

 
 

Charakteristika prostredia 

Cena ropy Brent ostala po�as Q4 v pásme 28 – 30 $/bbl podporovaná redukciami zo strany 
OPEC, nastupujúcou zimou a relatívne nízkymi zásobami v USA. Ústrednú úlohu pri 



 

 
udržiavaní relatívne vysokej úrovne cien zohrali aj dlhotrvajúce problémy s dodávkami 
irackej ropy. 

Crack spready pre benzíny boli pre rafinérie ve�mi priaznivé a ich tradi�ný pokles spojený so 
sezónnos�ou sa nevyskytol. Bolo to spôsobené relatívne miernym nástupom  zimy v Európe a 
tiež nárastom dopytu po primárnom benzíne ako po surovine pre petrochémiu, �o sa odrazilo 
v crackoch dosahujúcich vyše 75 USD/t. Kotácie nafty sa zlepšili odrážajúc nárast dopytu pod 
vplyvom sezónnosti (nafta ako vykurovacie médium). 

Slovenská mena pokra�ovala po�as Q4 v posil�ovaní, pri�om prelomila všetky rekordy. 
Zatia� �o výmenný kurz Sk/EUR sa pohyboval v úzkom pásme (kurz sa menil od 41,5 
Sk/EUR do 40,5), kurz Sk/USD bol o 14 % nižší ako na za�iatku roka, �o malo negatívny 
dopad na prevádzkovú výkonnos�, ke�že vä�šina rafinérskych produktov je denominovaná v 
USD. 

Finan�né operácie 

Prevádzkový zisk  na úrovni 2 928 mil. Sk, �o je o 36 mil. Sk menej ako pred rokom,  bol 
ovplyvnený vyššími personálnymi nákladmi vyplývajúcimi z pokra�ujúceho programu 
reštrukturalizácie Skupiny Slovnaft a vyššími nákladmi na služby, ktoré boli spojené s 
rozsiahlou údržbou po�as Q2 2003. Výsledky z finan�ných operácií boli opä� pozitívne, aj 
ke� zisk na úrovni 658 mil. Sk je o 42 % nižší ako pred rokom, �o je spôsobené 
posil�ovaním koruny a precenením op�nej prémie. 

Najvä�šie zmeny v súvahe sú pri porovnaní rokov 2003 a 2002 v investíciách, �o je 
spôsobené predajom dcérskych spolo�ností a tiež zmenou metódy konsolidácie. 

Nárast v hmotných a nehmotných aktívach bol ovplyvnený relatívne vysokým objemom 
investícií po�as roka. Fondy po�as roka narástli z titulu nerozdeleného zisku roku 2002 
(chýbajúce platné rozhodnutie valného zhromaždenia oh�adne rozdelenia zisku). 

Zmena v dlhodobých cudzích zdrojoch sa týka úveru, ktorý bol reklasifikovaný z dlhodobého 
na krátkodobý / �as� dlhodobých úverov splatná do 1 roka, ke�že bude splatený v auguste 
2004. Zmeny v krátko a dlhodobých rezervách na záväzky a poplatky sa týkajú tvorby rezerv 
spomenutých v tomto reporte skôr a tiež rezerv na odstupné a environmentálnych rezerv 
vytvorených na konci roka 2002. 

PRÍLOHA I. 
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT POD�A IFRS ZA SKUPINU 
SLOVNAFT ZA OBDOBIE KON�IACE 31. DECEMBROM 2003 
Neauditované údaje (v mil. Sk) 
 

  Q4 
2002 

Q4 
2003 Change Q1-4 

2002 
Q1-4 
2003 Change 

      %     % 
              
�isté tržby 16 234 16 675 3 65 317 67 317 3 
Iné prevádzkové výnosy (136) 204 n.a. 530 333 (37) 



 

 
Spolu prevádzkové výnosy 16 098 16 879 5 65 847 67 650 3 
              
Náklady na suroviny 12 397 11 484 (7) 50 480 46 552 (8) 
Služby 927 1 257 36 4 406 5 210 18 
Obchodný tovar - 1 175 n.a. - 4 562 n.a. 
Osobné náklady 886 955 8 2 438 2 994 23 
Odpisy 1 000 926 (7) 3 611 3 480 (4) 
Iné prevádzkové náklady 393 450 15 1 762 1 882 7 
Zmena stavu vnútropodnikových zásob 
vlastnej výroby 321 (259) n.a. (77) (114) 47 

Aktivácia - (2) n.a. - (9) n.a. 
Kurzové straty/(zisky) z prevádzkovej 
�innosti - 165 n.a. 263 165 (37) 

Spolu prevádzkové náklady 15 923 16 151 1 62 883 64 722 5 
              
 Prevádzkový zisk / strata 175 728 316 2 964 2 928 2 
              
Výnosové úroky 43 59 36 117 141 20 
Kurzové zisky a iné finan�né výnosy 665 127 (81) 1 323 645 (51) 
    Spolu finan�né výnosy 708 185 (74) 1 440 785 (45) 
              
Nákladové úroky 51 14 (72) 211 73 (65) 
Iné finan�né náklady 485 25 (95) 85 54 (36) 
   Spolu finan�né náklady 536 40 (93) 296 128 (57) 
              
 Finan�ný zisk (strata) 173 146 (16) 1 144 658 (42) 
              
Podiel na zisku a na dani dcérskych a 
pridružených spolo�ností Skupiny 
konsolidovaných metódou uvedenia do 
ekvivalencie 

  (27) n.a. 50 15 (70) 

              
Zisk pred zdanením 348 847 143 4 158 3 601  1 
Da� z príjmu 67 227 239 1 135 974 (14) 
Odložená da� - (13) n.a. (5) 233 n.a. 
              
Zisk po zdanení 281 633 125 3 028 2 394 1 
Podiel menšinových akcionárov 15 (11) n.a. 22 (10) n.a. 
              
�istý zisk 296 625 111 3 050 2 385 1 
              
�istý zisk na akciu 14,3 31 117 148 116 1 

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



 

 
 K 31. Decembru 2003 

Neauditované údaje (v mil. Sk) 

 

  31 Dec 
2002 

31 Dec 
2003 

Change 
% 

        
AKTÍVA       
Stále aktíva       
Spolu NIM a HIM 36 139 37 973 5 
Finan�né investície 925 171 (81) 
Goodwill 322 300 (7) 
Odložená da�ová poh�adávka 267 36 (87) 
Ostatné stále aktíva 62 389 527 
Stále aktíva spolu 37 715 38 869 3 
        
Obežné aktíva       
Zásoby 4 709 4 224 (10) 
Krátkodobé poh�adávky, netto 5 481 5 815 6 
Krátkodobý finan�ný majetok 0 0 n.a. 
Peniaze a ú�ty v bankách 3 003 4 238 41 
Ostatné aktíva 2 247 3 184 42 
Obežné aktíva spolu 15 440 17 462 13 
        
Aktíva spolu 53 155 56 331 6 
        
PASÍVA       
Vlastné imanie       
Základné imanie 20 625 20 625 0 
Kapitálové fondy, Fondy zo zisku, Hospodársky výsledok 
minulých rokov 13 947 16 832 21 

HV bežného obdobia 3 050 2 385 (22) 
Vlastné imanie spolu 37 622 39 842 6 
        
Podiel menšinových akcionárov na zisku 1 62 6121 
        
Dlhodobé záväzky       
Dlhodobé úvery 2 260 0 (100) 
Rezervy 671 1 456 117 
Odložený da�ový záväzok 0 0 n.a. 
Ostatné dlhodobé záväzky 761 792 4 
Dlhodobé záväzky spolu 3 692 2 248 (39) 
        
Krátkodobé záväzky       
Krátkodobé záväzky z obchod. styku a ostatné 10 802 11 478 6 



 

 
Rezervy 354 242 (32) 
Krátkodobé úvery a finan�né výpomoci 684 810 18 
�as� dlhodobých úverov splatná do 1 roka 0 1 649 n.a. 
Krátkodobé záväzky spolu 11 840 14 179 20 
        
 Pasíva spolu 53 155 56 331 6 

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

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

 

  Q4 
2002 

Q4 
2003 

Change 
% 

Q1-4 
2002 

Q1-4 
2003 

Change 
% 

              
�istý cash flow z prevádzkovej �innosti 5 026 3 576 (29) 9 679 5 560 (43) 
Z toho zmena pracovného kapitálu 4 328 2 196 (49) 4 080 (324) n.a. 
              

Kapitálové výdavky (981) (1 
701) 73 (2 469) (4 587) 86 

Prijaté štátne dotácie 68 64 (6) 68 64 (6) 
Príjmy z predaja stálych aktív 61 267 337 188 569 203 
Obstaranie iných investícií (458) 0 (100) (458) 0 (100) 
Príjmy z predaja finan�ných investícií 115 1 (99) 121 70 (42) 
Zmena stavu pôži�iek a dlhodobých 
bankových depozitoch   2 100 - 2 n.a. 

Zmena stavu krátkodobého majetku   0 0 - 0 n.a. 
Finan�ný majetok dcérskej spolo�nosti 
pôvodne konsolidovanej metódou vlastného 
imania 

  0 0 28 33 18 

Prijaté úroky a ostatné finan�né príjmy (619) 134 n.a. 117 470 302 
Prijaté dividendy 78 (20) n.a. 126 47 (63) 
Iné príjmy z investícií 122 0 (100) 122 - (100) 
              

�istý cash flow z investi�nej �innosti 
(1 

586) 
(1 

254) (21) (2 157) (3 333) 55 

              

Zmena stavu dlhodobých bankových úverov 
(3 

118) 0 (100) (3 115) 0 100 

Zmena stavu ostatných dlhodobých 
záväzkov   63 n.a. - 63 n.a. 

Zmena stavu krátkodobých úverov   129 n.a. (1 033) 131 n.a. 
Zmena stavu ostatných krátkodobých 
záväzkov 238 (192) n.a. - - n.a. 

Úroky platené a ostatné finan�né náklady   (79) 100 (617) (129) (79) 



 

 

Zmena stavu poskytnutých pôži�iek 75 (1 
073) n.a. - (1 073) n.a. 

Dividendy vyplatené akcionárom 
(1 

064) 0 (100) (1 188) 0 (100) 

Dividendy vyplatené minoritným 
akcionárom 0 0 n.a. - - n.a. 

�istý predaj/(opätovný nákup) vlastných 
akcií   0 n.a. - - n.a. 

              

�istý cash flow z finan�nej �innosti 
(3 

869) 
(1 

152) (70) (5 953) (1 009) (83) 

              
Dopad zmeny kurzov (finan�ný majetok) - (47) n.a. (205) (101) (51) 
              
�isté zvýšenie finan�ného majetku (429) 1 123 n.a. 1 364 1 117 (18) 
Po�iato�ný stav pe�ažných prostriedkov 3 115 2 996 (4) 1 639 3 003 83 
Dopad zo zmeny konsolida�ného po�a 317 118 (63) - 118 n.a. 
Kone�ný stav finan�ného majetku 3 003 4 238 41 3 003 4 238 41 

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

SPRACOVANIE ROPY (kt) Q4 
2002 

Q4 
2003 

Change 
% 

Q1-4 
2002 

Q1-4 
2003 

Change 
% 

Importovaná ropa 1 472,3 1 410,8 (4,2) 5 471,9 5 483,7 0,2 
SPRACOVANIE V RAFINÉRII 
SPOLU 1 470,6 1 437,4 (2,3) 5 502,4 5 546,7 0,8 

PREDAJ RAFINÉRSKYCH 
VÝROBKOV (kt) 

Q4 
2002 

Q4 
2003 

Change 
% 

Q1-4 
2002 

Q1-4 
2003 

Change 
% 

Predaj na domácom trhu spolu 399 400 0,1 1 484 1 541 3,8 
Predaj na export spolu 973 950 (2,4) 3 729 3 752 0,6 
PREDAJ ROPNÝCH VÝROBKOV 
SPOLU 1 372 1 349 (1,7) 5 212 5 293 1,5 

PRÍLOHA V. 
ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV (v %)  

Akcionár 
30. XII. 

2003 
MOL R.t. 70,02 
EBRD 8,37 
Poštová banka, a.s. 3,43 
Slovnaft CV III 2,18 
REŠTITU�NÝ INVESTI�NÝ FOND, 
a.s. 1,48 

Banka Slovakia, a.s. 1,46 
OOST - EUROPA PARTICIPATIES 1,27 



 

 
B.V. 
Ostatné právnické osoby 10,00 
Individuálni akcionári 1,79 

  

V súlade so slovenským právom iniciovala spolo�nos� MOL ako majoritný akcionár po�as 
Q4 2003 verejnú ponuku na odkúpenie všetkých ostávajúcich akcií Slovnaftu. Verejná 
ponuka bola úspešne ukon�ená 25. januára 2004, na základe �oho sa MOL stal  98,4 % - ným 
akcionárom Slovnaftu. 

 


