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SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka 

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie tak, 

ako boli schválené na použitie v EÚ  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 
  





SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 30. júnu 2014 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.  3 

 

v tis. € Poznámky 
30. jún 

2014 
31. december 

2013 
    
AKTÍVA    
Dlhodobé aktíva    
Dlhodobý nehmotný majetok  21 593 20 931 
Dlhodobý hmotný majetok 8 1 357 816 1 315 001 
Investície v pridružených spoločnostiach  6 205 5 624 
Finančné aktíva určené na predaj  120 120 
Odložené daňové pohľadávky  1 056 1 065 
Ostatné dlhodobé aktíva  26 815 32 072 

Dlhodobé aktíva spolu  1 413 605 1 374 813 

    

Obežné aktíva    
Zásoby 9 331 365 327 512 
Pohľadávky z obchodného styku  259 531 369 335 
Daň z príjmov - pohľadávka  558 5 483 
Ostatné obežné aktíva  84 423 111 987 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 18 74 761 126 679 

Obežné aktíva spolu  750 638 940 996 

    
AKTÍVA SPOLU  2 164 243 2 315 809 

    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY    
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti    
Základné imanie   684 758 684 758 
Emisné ážio  121 119 121 119 
Nerozdelený zisk 11 534 338 561 056 
Ostatné komponenty vlastného imania  - 10 732 - 10 761 

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti  1 329 483 1 356 172 
    

Nekontrolné podiely   65 265 57 193 
Vlastné imanie spolu  1 394 748 1 413 365 

    
Dlhodobé záväzky    
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 12 185 359 141 828 
Rezervy na záväzky a poplatky 10 50 261 49 594 
Odložené daňové záväzky  31 783 38 013 
Ostatné dlhodobé záväzky  14 688 14 916 

Dlhodobé záväzky spolu  282 091 244 351 

    
Krátkodobé záväzky    
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky  442 113 621 353 
Rezervy na záväzky a poplatky 10 6 581 5 400 
Krátkodobé úvery 12 17 778 21 493 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 12 20 187 6 232 
Daň z príjmov - záväzok  745 3 615 

Krátkodobé záväzky spolu  487 404 658 093 

    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  2 164 243 2 315 809 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz komplexného výsledku  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.  4 

v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2014 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2013 

   upravené 

    

Tržby netto 5 1 891 114 2 325 449 
Ostatné prevádzkové výnosy   12 147 4 189 

Prevádzkové výnosy spolu  1 903 261 2 329 638 

    
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru  - 1 711 035 - 2 073 981 
Osobné náklady  - 55 403 - 54 098 
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 57 336 - 56 162 
Služby  - 47 290 - 60 610 
Ostatné prevádzkové náklady  - 50 141 - 25 246 
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby  - 6 486 - 39 556 
Aktivovaná vlastná výroba  8 909 1 105 
Prevádzkové náklady spolu  - 1 918 782 - 2 308 548 

    
Prevádzkový zisk/(strata) 5 - 15 521 21 090 
    
Finančné výnosy 14 228 784 
Finančné náklady 14 - 7 232 - 11 808 

Finančné výnosy/(náklady) netto  - 7 004 - 11 024 

    
Podiel na zisku pridružených spoločností  581 615 
    
Zisk/(strata) pred zdanením  - 21 944 10 681 

    
Daň z príjmov 15 3 499 - 3 631 
    
Zisk/(strata) za účtovné obdobie  - 18 445 7 050 

    
Ostatný komplexný výsledok:    
    

Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými 
požitkami 

 
47 - 105 

Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do 
zisku/(straty)  - 10 24 
Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu  37 - 81 
     

Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov  - 7 1 184 

Položky, ktoré môžu byť presunuté do zisku/(straty) spolu  - 7 1 184 

    
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie  30 1 103 
    
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  - 18 415 8 153 

    
Zisk/(strata) pripadajúca na:    

Akcionárov materskej spoločnosti  - 26 719 8 948 
Nekontrolné podiely  8 274 - 1 898 

    
Komplexný výsledok pripadajúci na:    

Akcionárov materskej spoločnosti  - 26 689 10 051 
Nekontrolné podiely  8 274 - 1 898 

    
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej 
spoločnosti (€)  - 1,30 0,43 
    

    



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.  5 
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1. január 2013 684 758 121 119 573 483 - 11 457 1 367 903 51 104 1 419 007 
        

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 8 948 - 8 948 - 1 898 7 050 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - - 81 1 184 1 103 - 1 103 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - 8 867 1 184 10 051 - 1 898 8 153 
Dividendy pripadajúce akcionárom  
materskej spoločnosti - - - 41 250 - - 41 250 - - 41 250 
Dividendy pripadajúce akcionárom  
nekontrolných podielov - - - - - - 98 - 98 

30. jún 2013 684 758 121 119 541 100 - 10 273 1 336 704 49 108 1 385 812 
        

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 19 930 - 19 930 8 125 28 055 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - 26 - 488 - 462 - 40 - 502 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - 19 956 - 488 19 468 8 085 27 553 

31. december 2013 684 758 121 119 561 056 - 10 761 1 356 172 57 193 1 413 365 
        

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - - 26 719 - - 26 719 8 274 - 18 445 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - 37 - 7 30 - 30 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - - 26 682 - 7 - 26 689 8 274 - 18 415 
Dividendy pripadajúce akcionárom  
nekontrolných podielov - - - - - - 202 - 202 

30. jún 2014 684 758 121 119 534 374 - 10 768 1 329 483 65 265 1 394 748 

 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.  6 

v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2014 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2013 

   upravené 

    

Zisk/(strata) pred zdanením  - 21 944 10 681 
    
Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými 
prostriedkami z prevádzkových činností 

   

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  57 336 56 162 
Amortizácia štátnych dotácií  - 340 - 348 
Odpis zásob netto  1 109 1 499 
Zvýšenie/(zníženie) rezerv na záväzky a poplatky netto  1 896 - 384 
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 1 432 - 2 918 
Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty 
pohľadávok netto 

 
668 227 

Nerealizovaný kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov netto  - 608 2 583 
Výnosové úroky 14 - 226 - 363 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 14 1 430 887 
Čistý kurzový zisk z úverov a pôžičiek 14 1 436 2 053 
Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov 14 1 630 1 573 
Ostatné finančné (zisky)/straty netto  1 101 108 
Podiel na (zisku)/strate pridružených spoločností  - 581 - 615 
Prijaté dividendy 14 - 1 - 1 
Náklady na emisné kvóty  - 2 850 
Ostatné nepeňažné položky  358 434 
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu  41 832 74 428 
    

(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob  - 5 189 48 485 
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku  109 046 - 100 698 
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných aktív  26 111 - 22 775 
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku  - 171 753 16 826 
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov  - 5 380 5 098 
    

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb  - 661 - 8 282 
    

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností  - 5 994 13 082 

    
Kapitálové výdavky  - 96 971 - 34 514 
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  1 459 4 488 
Podnikové kombinácie   - - 52 
(Poskytnuté)/splatené krátkodobé úvery netto  2 106 2 912 
Prijaté úroky  307 342 
Ostatné finančné príjmy  10 2 
Prijaté dividendy  1 346 
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  - 93 088 - 26 476 

    
Príjmy z dlhodobých bankových úverov  197 688 - 
Splatenie dlhodobých bankových úverov  - 177 097 - 
Príjmy z dlhodobých nebankových úverov  42 673 - 
Splatenie dlhodobých nebankových úverov  - 6 795 - 5 889 
Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto  343 384 
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto  - 4 296 - 13 497 
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých nebankových úverov netto  - - 296 
Zaplatené úroky  - 2 606 - 1 947 
Ostatné finančné výdavky  - 960 - 556 
Dividendy vyplatené akcionárom materskej spoločnosti  - 13 - 41 151 
Dividendy vyplatené akcionárom nekontrolných podielov  - 201 - 98 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  48 736 - 63 050 

    
Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov 

 
- 50 346 - 76 444 

    
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 18 126 679 100 410 
Dopady kurzových zmien  - 1 572 - 1 573 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 18 74 761 22 393 
    



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Poznámky k priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade 

s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.  7 

1 Všeobecné informácie 

SLOVNAFT, a.s. („SLOVNAFT“ alebo „Spoločnosť“) bol zapísaný do Obchodného registra Slovenskej republiky 
ako akciová spoločnosť dňa 1. mája 1992. Pred týmto dátumom bol štátnym podnikom. Spoločnosť bola založe-
ná v súlade so slovenskou legislatívou. Spoločnosť je primárne kótovaná na Burze cenných papierov v Bratisla-
ve. 

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti, jej dcérskych a pridružených spoločností a spoločných podnikov 
(„Skupina“) je spracovanie ropy, distribúcia a predaj výrobkov z ropy. 

Sídlo Spoločnosti a identifikačné čísla: 
SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava 
Slovenská republika 
Identifikačné číslo: 31 322 832 
Daňové identifikačné číslo: 2020372640 

Od apríla 2003 je majoritným akcionárom Spoločnosti spoločnosť MOL Nyrt. so sídlom v Maďarsku. 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Skupiny k 30. júnu 2014 bol 3 246 (31. december 2013: 3 271 
zamestnancov) z toho počet vedúcich zamestnancov bol 128 (31. december 2013: 122 vedúcich zamest-
nancov). 

2 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Túto priebežnú neauditovanú skrátenú konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo 
predstavenstvo Spoločnosti dňa 12. augusta 2014. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym val-
ným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2014. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti a Registri 
účtovných závierok. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená ako konsolidovaná 
účtovná závierka v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Právnym dôvodom na zostavenie tejto priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky sú 
povinnosti vyplývajúce pre Spoločnosť ako emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu, zo zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

V súlade so zmenami v Zákone o účtovníctve Spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2005 zostavuje konsolido-
vanú účtovnú závierku v súlade s IFRS, ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EÚ). V súčasnosti vzhľa-
dom k procesu prijímania IFRS EÚ, neexistujú žiadne rozdiely v IFRS účtovných zásadách aplikovanými Skupi-
nou a IFRS prijatými EÚ. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s IAS 34 
Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka nezahŕňa všetky informácie 
a zverejnenia, ktoré sú požadované pre riadnu účtovnú závierku a je potrebné ju čítať spolu s riadnou 
konsolidovanou účtovnou závierkou Skupiny za rok končiaci 31. decembra 2013. 

Údaje v tejto priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur. 
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3 Zmeny účtovných zásad 

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2013, s výnimkou niekoľkých menších úprav v klasifikácii niektorých položiek v kon-
solidovanom výkaze finančnej pozície a konsolidovanom výkaze komplexného výsledku, z ktorých žiadna ne-
mala významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku. 

Vykazovanie kurzových ziskov a strát k obchodným pohľadávkam a záväzkom 
V roku 2013 zmenila Skupina politiku vykazovania kurzových ziskov a strát k obchodným pohľadávkam 
a záväzkom v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku. Kurzové zisky a straty k obchodným 
pohľadávkam a záväzkom sú v tejto priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierke vykázané vo 
finančných výnosoch/nákladoch zatiaľ čo v priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierke za 
obdobie 6 mesiacov končiace 30. Júna 2013 boli vykázané v ostatných prevádzkových výnosoch resp. 
ostatných prevádzkových nákladoch. Porovnateľné údaje za obdobie 6 mesiacov končiace 30. Júna 2013 boli 
upravené podľa tejto novej politiky čo malo za následok zníženie ostatných prevádzkových výnosov a zvýšenie 
finančných výnosov a nákladov o 5 779 tis. €. 

V priebehu účtovného obdobia Skupina aplikovala nasledujúce nové a novelizované štandardy IFRS a interpre-
tácie IFRIC. Prijatie týchto štandardov a interpretácií nemalo žiadny vplyv na účtovnú závierku Skupiny. 

 IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka - Dodatok pre investičné spoločnosti  
 IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách - Dodatok pre investičné spoločnosti 
 IAS 27 Konsolidované a individuálne účtovné závierky - Dodatok pre investičné spoločnosti 
 IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia - Dodatok k návodu na uplatnenie ku kompenzácií finančných ak-

tív a záväzkov 
 IAS 36 Zníženie hodnoty majetku - Dodatok k vykazovaniu spätne získateľnej hodnoty pre nefinančné 

aktíva 
 IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Dodatok k nováciám derivátov 

4 Sezónne vplyvy 

Niektoré operácie Skupiny, najmä maloobchodné činnosti sú vystavené sezónnosti. Na úrovni Skupiny táto 
sezónnosť nie je považovaná za významnú.  

5 Vykazovanie podľa segmentov 

Tržby a prevádzkové výsledky vykazovateľných prevádzkových segmentov za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014, 
resp. 30. júna 2013 boli nasledovné: 

 

obdobie 6 mesiacov 
končiace 30. júna 2014 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi Spolu 
      

Tržby od externých zákazníkov 1 687 778 200 142 3 194 - 1 891 114 
Výnosy medzi segmentmi 175 178 656 48 614 - 224 448 - 

Výnosy segmentu 1 862 956 200 798 51 808 - 224 448 1 891 114 
      

Prevádzkový zisk/(strata) - 15 382 9 795 - 6 648 - 3 286 - 15 521 
      

 
obdobie 6 mesiacov 
končiace 30. júna 2013 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi Spolu 
      

Tržby od externých zákazníkov 2 132 045 190 955 2 449 - 2 325 449 
Výnosy medzi segmentmi 305 618 23 449 - 24 372 - 
Výnosy segmentu 2 132 350 191 573 25 898 - 24 372  2 325 449 
      

Prevádzkový zisk/(strata) 17 598 9 594 - 4 810 - 1 292 21 090 
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Aktíva a záväzky vykazovateľných prevádzkových segmentov k 30. júnu 2014, resp. 31. decembru 2013 boli nasledovné: 

 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi 

Nealoko-
vané 

položky Spolu 
       

AKTÍVA       
30. jún 2014 1 779 832 159 622 178 578 - 121 066 168 277 2 164 243 

31. december 2013 1 825 479 162 527 104 633 - 21 538 244 708 2 315 809 
       

ZÁVÄZKY       
30. jún 2014 533 947 11 135 56 696 - 59 521 227 238 769 495 
31. december 2013 575 582 14 492 47 876 - 17 910 282 404 902 444 
      

Nealokované položky zahrňujú peniaze a peňažné ekvivalenty, prijaté a poskytnuté pôžičky a úvery, splatné 
a odložené daňové pohľadávky a záväzky, záväzky zo sociálneho fondu a záväzky voči akcionárom z titulu vý-
plat dividend. 

6 Zmeny v štruktúre Skupiny 

Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 nedošlo k žiadnym významným zmenám v štruktúre Skupiny.  

7 Zníženie hodnoty dlhodobého majetku 

 

Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad hodnoty z používania jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky. Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných odhadovaných peňažných tokov. Najvýznam-
nejšími premennými pri stanovení peňažných tokov sú diskontná sadzba, zostatková hodnota a obdobie, na 
ktoré sa vykonávajú projekcie peňažných tokov. Rovnako dôležité sú aj predpoklady a odhady peňažných príj-
mov a výdavkov. Zníženie hodnoty, ako aj spätné zúčtovanie zníženia hodnoty, sa účtuje do zisku/straty za úč-
tovné obdobie. 

Na základe výsledkov odhadu hodnoty z používania Skupina vykázala za obdobie 6 mesiacov končiace  
30. júna 2014 zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo výške 5 tis. € (obdobie 6 
mesiacov končiace 30. júna 2013: 29 tis. €). 

Vzhľadom na existenciu nasledovných indikátorov znehodnotenia vykonala Skupina test na znehodnotenie jed-
notky generujúcej peňažné prostriedky petrochemickej výroby: 

 jednotka dosiahla stratu v bežnom a minulom účtovnom období a 
 existujú pretrvávajúce negatívne vplyvy na návratnosť investícií v petrochemickom priemysle. 

Skupina vypočítala spätne získateľnú hodnotu jednotky ako hodnotu z používania, pričom boli použité nasledov-
né predpoklady: 

 diskontná úroková miera rovná váženým priemerným nákladom na kapitál vo výške 9,9%, 
 priemerná inflácia vo výške 2,0% v období 2014 - 2035, 
 priemerný ročný rast externých tržieb vo výške 3,1% v období 2014 - 2035 a 
 priemerný ročný rast petrochemickej marže vo výške 2,1% v období 2014 - 2035. 

Vývoj predpokladov bol vypracovaný špecializovaným tímom Spoločnosti s referenciou na nezávislé štúdie. Mo-
del bol pripravený konzervatívne, ale keďže petrochemický priemysel sa nachádza v depresii, očakáva sa jeho 
budúci rast v oblasti cien, množstiev a aj petrochemickej marže. Model je citlivý na zmenu cien pri stanovení tr-
žieb. 

Spätne získateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné prostriedky petrochemickej výroby k 31. decembru 
2013 prevyšovala účtovnú hodnotu. Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 Skupina nezaznamenala 
zhoršenie vstupných predpokladov použitých pre výpočet spätne získateľnej hodnoty, ktoré by naznačovali jej 
zníženie. Z tohto dôvodu Skupina netvorila k tejto jednotke opravnú položku. 
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8 Dlhodobý hmotný majetok 

Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014 Skupina nadobudla dlhodobý hmotný majetok vo výške 
98 680 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2013: 31 206 tis. €). Za obdobie 6 mesiacov končiace 
30. júna 2014 Skupina vyradila dlhodobý hmotný majetok vo výške 7 tis. € z čoho dosiahla tržby vo  
výške 530 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2013: 808 tis. €, tržby 1 027 tis. €). 

9 Zásoby 

Hodnota zásob vykázaná ako náklad v Spotrebe materiálu a nákladoch na obstaranie predaného tovaru zahŕ-
ňala čisté zníženie hodnoty zásob vo výške 5 584 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2013: 3 678 
tis. €). 

10 Rezervy na záväzky a poplatky 

v tis. € 

Ochrana 
životného 
prostredia Odstupné Odchodné Jubilejné Ostatné Spolu 

       

1. január 2013 43 683 78 11 988 1 120 1 474 58 343 
       

Rezerva vytvorená počas obdobia a revízia 
predchádzajúcich odhadov - 120 - 16 780 115 - 378 381 
Úrokový náklad 1 289 - 449 40 - 1 778 
Rezerva použitá počas obdobia - 4 250 - - 460 - 158 - 640 - 5 508 
31. december 2013 40 602 62 12 757 1 117 456 54 994 
       

Rezerva vytvorená počas obdobia a revízia 
predchádzajúcich odhadov 1 722 - 231 95 1 272 3 320 
Úrokový náklad 681 - 203 17 - 901 
Rezerva použitá počas obdobia - 1 786 - - 250 - 48 - 289 - 2 373 

30. jún 2014 41 219 62 12 941 1 181 1 439 56 842 
       

Krátkodobá časť k 31. decembru 2013 3 998 - 817 129 456 5 400 
Dlhodobá časť k 31. decembru 2013 36 604 62 11 940 988 - 49 594 
Krátkodobá časť k 30. júnu 2014 4 094 - 900 148 1 439 6 581 
Dlhodobá časť k 30. júnu 2014 37 125 62 12 041 1 033 - 50 261 
       

11 Vlastné imanie 

Distribuovateľné zdroje 

Distribuovateľné zdroje akcionárom, na základe individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
k 30. júnu 2014 predstavovali 220 823 tis. € (31. december 2013: 212 682 tis. €). 

Dividendy 

V roku 2014 nebola schválená výplata dividend. 
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12 Úvery 

Dlhodobé úvery 
   Vážený priemer 

úrokových sadzieb (%)  

  

v tis. € Mena Splatnosť 2014 2013 
30. jún  

2014 
31. december 

2013 
    

Záväzky z finančného lízingu EUR 2027 4,56 4,56 5 146 5 287 
Nezaručený bankový úver EUR 2022 2,75 2,69 24 953 4 309 
Nezaručený korporátny úver USD 2021 2,78 2,98 109 981 66 187 
Nezaručené korporátne úvery EUR 2015 2,87 2,69 65 466 72 277 

Dlhodobé úvery spolu     205 546 148 060 
       

Krátkodobá časť dlhodobých úverov    - 20 187 - 6 232 
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov spolu  185 359 141 828 

Nezaručený bankový úver predstavuje dlhodobý úver obdržaný od Exportno-importnej banky SR na financova-
nie špecifického investičného projektu. 

Nezaručený korporátny úver v hodnote 109 981 tis. € predstavuje úver obdržaný od MOL Nyrt. na financovanie 
špecifického investičného projektu. 

Nezaručený korporátny úver v hodnote 65 466 tis. € (31. december 2013: 72 277 tis. €) predstavuje dlhodobý 
korporátny úver CM European Power Slovakia s. r. o. na financovanie obstarania dlhodobého hmotného majet-
ku. Z tejto hodnoty predstavuje úver získaný od Skupiny MOL sumu 22 111 tis. € (31. december 2013: 24 411 
tis. €). 

Krátkodobé úvery 

v tis. € Mena 
30. jún  

2014 
31. december 

2013 
    

Nezaručené bankové úvery PLN 17 777 21 493 
Nezaručený korporátny úver EUR 1 - 
Krátkodobé úvery spolu  17 778 21 493 

Nezaručené bankové úvery predstavuje úvery spoločnosti Slovnaft Polska S.A. na financovanie pracovného 
kapitálu. 
 

13 Finančné nástroje 

Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda oprávňujúca zís-
kať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť alebo iné finančné aktívum alebo akákoľvek dohoda oprávňujúca ale-
bo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov. 

Účtovná hodnota finančných nástrojov: 

v tis. €  
30. jún  

2014 
31. december 

2013 
    

Ostatné dlhodobé finančné aktíva  1 927 2 035 
Pohľadávky z obchodného styku  259 531 369 335 
Ostatné obežné finančné aktíva  7 396 10 186 
Peniaze a peňažné ekvivalenty  74 761 126 679 
Úvery a pohľadávky  343 615 508 235 
    

Finančné aktíva určené na predaj ocenené v obstarávacej cene zníženej 
o prípadné znehodnotenie  120 120 

Finančné aktíva určené na predaj  120 120 
    

Finančné aktíva určené na obchodovanie - deriváty (Stupeň 2)  1 74 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do 
zisku alebo straty  1 74 
    

Kladná reálna hodnota derivátov, ktoré sú určené ako 
efektívne zabezpečovacie nástroje (Stupeň 2)  1 289 - 
    

Finančné aktíva spolu  345 025 508 429 
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v tis. €  
30. jún  

2014 
31. december 

2013 
    

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov (poznámka 12)  185 359 141 828 
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky  333 709 511 096 
Krátkodobé úvery (poznámka 12)  17 778 21 493 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov (poznámka 12)  20 187 6 232 

Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch  557 033 680 649 
    

Finančné záväzky určené na obchodovanie - deriváty (Stupeň 2)  649 236 
Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do 
zisku alebo straty  649 236 
    

Záporná reálna hodnota derivátov, ktoré sú určené ako  
efektívne zabezpečovacie nástroje (Stupeň 2)  701 - 
    

Finančné záväzky spolu  558 383 680 885 

Reálna hodnota finančných nástrojov 

Reálna hodnota úverov, pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v amortizovaných nákladoch sa z dôvo-
du ich krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty. 

Výška nečerpaných úverových zdrojov k 30. júnu 2014 a 31. decembru 2013 je nasledovná: 

30. jún 2014 
v tis. € 

Zdroje 
celkom 

Čerpané 
úvery 

Colné 
zabezpečenia 

Ostatné 
zabezpečenia 

Nečerpané 
zdroje 

      

Dlhodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 148 762 - 130 619 - - 18 143 
Ostatné 426 429 - 73 349 - 6 370 - 32 346 678 
Dlhodobé úverové zdroje spolu 575 191 - 203 968 - 6 370 - 32 364 821 
      

Krátkodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 5 550 - - - 5 550 
Ostatné 216 319 - 17 777 - 113 882 - 3 031 81 629 
Krátkodobé úverové zdroje spolu 221 869 - 17 777 - 113 882 - 3 031 87 179 
      

Úverové zdroje spolu 797 060 - 221 745 - 120 252 - 3 063 452 000 

 
31. december 2013 
v tis. € 

Zdroje 
celkom 

Čerpané 
úvery 

Colné 
zabezpečenia 

Ostatné 
zabezpečenia 

Nečerpané 
zdroje 

      

Dlhodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 141 913 - 89 531 - - 52 382 
Ostatné 415 237 - 57 346 - 6 370 - 351 521 

Dlhodobé úverové zdroje spolu 557 150 - 146 877 - 6 370 - 403 903 
      

Krátkodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 10 350 - - - 10 350 
Ostatné 189 629 - 21 493 - 113 882 - 4 331 49 923 

Krátkodobé úverové zdroje spolu 199 979 - 21 493 - 113 882 - 4 331 60 273 
      

Úverové zdroje spolu 757 129 - 168 370 - 120 252 - 4 331 464 176 

K 30. júnu 2014 Skupina čerpala záruky mimo úverových liniek vo výške 3 000 tis. € (31. december 2013: 
0 tis. €). 
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14 Finančné výnosy a náklady 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2014 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2013 

   

Výnosové úroky 226 363 
Prijaté dividendy 1 1 
Čistý zisk z derivátových operácií - 416 
Ostatné 1 4 

Finančné výnosy spolu 228 784 
   

Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov  - 1 630 - 1 573 
Čistá kurzová strata z úverov a pôžičiek - 1 436 - 2 053 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek - 1 430 - 887 
Úrokové náklady z rezerv (poznámka 9) - 901 - 937 
Čistá kurzová strata z pohľadávok a záväzkov - 732 - 5 786 
Čistá strata z derivátových operácií - 142 - 
Ostatné - 961 - 572 

Finančné náklady spolu - 7 232 - 11 808 
   

Finančné výnosy/(náklady) netto - 7 004 - 11 024 

15 Daň z príjmov 

Daň z príjmov vykázaná v tejto konsolidovanej účtovnej závierke za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2014, resp. 30. 
júna 2013 zahŕňa nasledovné komponenty: 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2014 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2013 

   

Splatná daň z príjmov 2 733 4 816 
Odložená daň z príjmov - 6 232 - 1 185 

Daň z príjmov spolu - 3 499 3 631 

16 Podmienené záväzky 

Záruky 

Celková výška poskytnutých záruk subjektom mimo Skupiny k 30. júnu 2014 je 298 tis. € (31. december 2013: 
583 tis. €). 

Investičné a zmluvné záväzky 

Celková výška investičných záväzkov k 30. júnu 2014 je 178 261 tis. € (31. december 2013: 240 894 tis. €), z 
toho záväzky na nákup dlhodobého hmotného majetku predstavujú 176 842 tis. € (31. december 2013: 240 680 
tis. €) a záväzky na nákup dlhodobého nehmotného majetku predstavujú 1 419 tis. € (31. december 2013: 214 
tis. €). Významná časť týchto záväzkov sa týka výstavby petrochemickej jednotky LDPE4. 
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17 Transakcie so spriaznenými osobami 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2014 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2013 

   

Tržby - výrobky, tovar a materiál 749 363 972 215 
Tržby - služby a ostatné prevádzkové výnosy 2 191 11 412 
Tržby - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 587 3 452 
Výnosové úroky 93 76  
Ostatné finančné výnosy 1 48 
Prijaté dividendy 1 345 
   

Nákupy - suroviny, tovar a energie 180 017 209 474 
Nákupy - služby a ostatné prevádzkové náklady 3 003 13 068 
Nákupy - dlhodobý nehmotný majetok 889 2 285 
Aktivované náklady na prijaté pôžičky a úvery  1 208 1 024 
Nákladové úroky 467 250 
Ostatné finančné náklady 734 305 
   

 
 

v tis. € 
30. jún 

 2014 
31. december 

2013 
   

Pohľadávky 52 154 133 162 
Poskytnuté úvery 8 771 10 948 
Záväzky 43 813 36 276 
Prijaté úvery 137 239 95 885 
   

Náklady na zamestnanecké požitky kľúčových členov manažmentu za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 
2014 predstavovali 614 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2013: 568 tis. €). 

18 Poznámky ku konsolidovanému výkazu peňažných tokov 

Na účely konsolidovaného výkazu peňažných tokov pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty z nasledovných 
položiek: 

v tis. € 
30. jún 

2014 
31. december 

2013 
30. jún  

2013 
31. december 

2012 
     

Peniaze v banke  29 502 86 158 15 835 70 561 
Krátkodobé bankové vklady 45 145 40 465 6 469 29 799 
Pokladničná hotovosť  40 34 25 28 
Ostatné peňažné ekvivalenty 74 22 64 22 
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 74 761 126 679 22 393 100 410 

19 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Po 30. júni 2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v účtovnej závierke. 

 




