
ROČNÁ   SPRÁVA    
ZOSTAVENÁ   ZA   SLOVNAFT, a.s.   A   SKUPINU   SLOVNAFT   K 31. 12. 2006 

v súlade so zákonom č. 566/2001  Z. z. o cenných papieroch  
v znení neskorších predpisov 

 
 
CENNÉ PAPIERE VYDANÉ SPOLOČNOSŤOU SLOVNAFT, a.s. 
 
Emitent cenného papiera : 
 
Názov :   SLOVNAFT, a.s. 
Adresa :   Vlčie hrdlo 1, Bratislava 
PSČ :    824 12 
IČO :    31 322 832 
Dátum vzniku :  1. 5. 1992 
 
Cenné papiere: 
 
1. emisia - ISIN CS0009004452 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:     13 168 953 
    menovitá hodnota jednej akcie:                     1 000,- Sk 
 
2. emisia - ISIN SK1120001369 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:      3 300 000 
    menovitá hodnota jednej akcie:                    1 000,- Sk 
 
3. emisia - ISIN SK1120005949 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované  
    počet akcií:      4 156 276 
    menovitá hodnota jednej akcie:                    1 000,- Sk 
 
 
OPIS PRÁV SPOJENÝCH S VYDANÝMI CENNÝMI PAPIERMI :  
 
Stanovy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť alebo Slovnaft) – III. časť 
– článok IV - Práva a povinnosti akcionárov 
 
1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom 

spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.  
 
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti.  

Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia 
rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na 
valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia 
týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, 
ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom 
návrhy. 

 
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom  

splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení 
splnomocnený písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom daného 
akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom 
zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť 
člen predstavenstva alebo dozornej rady. Splnomocnenie platí len na jedno valné 
zhromaždenie.  



 
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom 

na každých 1 000,- Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas. 
 
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné 

zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti 
dividendu prijatú v dobrej viere. 

 
6. Akcionár počas trvania Spoločnosti ani v prípade jej likvidácie nie je oprávnený 

požadovať vrátenie svojich vkladov do Spoločnosti, avšak má nárok na podiel na 
likvidačnom zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti. 

 
7. Ak sa upisovateľ zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný splatiť emisný kurz ním 

upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia 
prípadne predstavenstva (pokiaľ o zvýšení základného imania rozhodlo 
predstavenstvo), najmenej však vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach 
Obchodného zákonníka, na účet v banke, ktorý určilo predstavenstvo. Pokiaľ valné 
zhromaždenie prípadne predstavenstvo v uznesení o zvýšení základného imania 
neurčí inak, upisovateľ je povinný splatiť Spoločnosti celý emisný kurz akcií, najneskôr 
do šiestich (6) mesiacov odo dňa upísania akcií avšak nie skôr než tri (3) pracovné dni 
v Slovenskej republike po registrácii zvýšenia základného imania. Pri porušení 
povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti, zaplatí upisovateľ 
úroky z omeškania vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach Obchodného 
zákonníka. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu v predpísanej lehote, 
predstavenstvo ho bez zbytočného odkladu vyzve, aby splatil dlžnú sumu do 
šesťdesiatich (60) dní od doručenia výzvy; výzva musí obsahovať aj upozornenie na 
možnosť vylúčenia zo Spoločnosti. Po márnom uplynutí tejto lehoty Spoločnosť vylúči 
akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení zo Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. 
Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie 
vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Ak Spoločnosť vydala listinné dočasné listy, je 
súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný. 
Nadobúdateľovi akcií, na ktorého Spoločnosť previedla akcie vylúčeného akcionára 
vydá Spoločnosť nový dočasný list alebo akcie, ak je emisný kurz akcií splatený. 
Spoločnosť vyplatí vylúčeného akcionára v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

  
 
DLHOPISY  
 
SLOVNAFT, a. s., k 31. 12. 2006 nevydal žiadne dlhopisy. 
 
 
 
 
 
 
 

 



SLOVNAFT, a.s. 
Individuálna účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo k 31. decembru 2006    
    
Súvaha k 31. decembru 2006 - audítovaná 
 

 

 2006 
v tis. Sk 

2005
v tis. Sk

AKTÍVA   
Dlhodobé aktíva  
Dlhodobý nehmotný majetok 357 894 684 447
Dlhodobý hmotný majetok 35 212 279 38 852 183
Investície v dcérskych spoločnostiach  9 916 721 2 829 840
Investície v pridružených spoločnostiach 78 333 65 612
Finančné aktíva určené na predaj 1 437 827 1 541 710
Ostatné dlhodobé aktíva 23 296 6 552 333
Dlhodobé aktíva spolu 47 026 350 50 526 125
   
Obežné aktíva  
 
Zásoby 5 587 183 5 719 937
Pohľadávky z obchodného styku 6 463 684 6 878 018
Daň z príjmu  711 143 345 259
Finančné aktíva určené na predaj 102 374 1 100
Ostatné obežné aktíva 5 390 117 4 385 340
Peniaze a peňažné ekvivalenty 1 672 716 1 179 553
Obežné aktíva spolu 19 927 217 18 509 207
   
Majetok určený na predaj - 61 000
   
AKTÍVA SPOLU 66 953 567 69 096 332
   
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
Vlastné imanie  
Základné imanie  20 625 229 20 625 229
Emisné ážio 3 648 835 3 648 835
Rezervy 20 188 136 18 723 787
Čistý zisk  6 381 130 9 252 487
Vlastné imanie spolu 50 843 330 52 250 338
   
Dlhodobé záväzky  
Rezervy na záväzky a poplatky  1 155 942 795 073
Odložený daňový záväzok 840 842 597 235
Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 696 322 766 255
Dlhodobé záväzky spolu 2 693 106 2 158 563
   
Krátkodobé záväzky 
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 12 875 245 14 187 462
Rezervy na záväzky a poplatky 456 685 499 969
Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti dlhodobého 
úveru 

85 201 -

Krátkodobé záväzky spolu 13 417 131 14 687 431
  
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 66 953 567 69 096  332

 
 
 



SLOVNAFT, a.s.        
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2006 - audítovaný 

 
 2006 

v tis. Sk 
2005

v tis. Sk 
  
Tržby netto 116 729 435 97 925 303
Ostatné prevádzkové výnosy  1 367 929 999 847
Prevádzkové výnosy spolu 118 097 364 98 925 150

 
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného 
tovaru - 98 560 383 - 75 174 923
Osobné náklady - 2 319 455  - 2 605 250
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

- 3 142 040 - 3 176 357

Služby - 4 570 983 - 4 537 307
Ostatné prevádzkové náklady - 2 578 276 - 3 885 489
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej 
výroby 

906 586 1 732 151

Aktivovaná vlastná výroba 13 764 21 245
Prevádzkové náklady spolu - 110 250 787 - 87 625 930
  
Prevádzkový zisk 7 846 577 11 299 220
  
Finančné výnosy 553 358 458 098
Finančné náklady - 525 869 - 44 210
  
Zisk pred zdanením 7 874 066 11 713 108
  
Daň z príjmu - 1 492 936 - 2 460 621
  
Čistý zisk   6 381 130 9 252 487
  
 
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu (Sk) 309,4 448,6

 
PRIJATÉ BANKOVÉ A INÉ ÚVERY SLOVNAFT, a.s. 
 

  

Druh úveru  2006 
  v tis. Sk 
Krátkodobé úvery   
Kontokorent HVB Slovakia  85 201 
Spolu:  85 201 
Dlhodobé úvery   
žiadne  0 
Spolu:  0 
Úvery celkom:  85 201 
 

 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti        
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi 
pre finančné výkazníctvo k 31. decembru 2006 
 
 
Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 2006 - audítovaná  

 2006 2005
v mil. Skv mil. Sk 

  AKTÍVA 
 Dlhodobé aktíva 

Dlhodobý nehmotný majetok 672 714 
Dlhodobý hmotný majetok 40 332 40 301 
Investície v pridružených spoločnostiach 97 103 
Finančné aktíva určené na predaj 1 438 1 542 
Odložené daňové pohľadávky 84 2 
Ostatné dlhodobé aktíva 39 6 586 
Dlhodobé aktíva spolu 42 662 49 248 
   
Obežné aktíva 
Zásoby 8 479 6 803 
Pohľadávky z obchodného styku 7 626 9 844 
Daň z príjmu 738 368 
Finančné aktíva určené na predaj 102 1 
Ostatné obežné aktíva 6 045 4 365 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 3 085 1 872 
Obežné aktíva spolu 26 075 23 253 
   
Majetok určený na predaj - 645 
   
AKTÍVA SPOLU 68 737 73 146 
   
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej 
spoločnosti 
Základné imanie  20 625 20 625 
Emisné ážio 3 649 3 649 
Rezervy 19 938 18 790 
Čistý zisk pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti 6 357 8 997 
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej 
spoločnosti 

50 569 52 061 

   
Podiely minoritných akcionárov  56 57 
Vlastné imanie spolu 50 625 52 118 

   
 Dlhodobé záväzky 

Dlhodobý úver bez krátkodobej časti úveru 18 - 
Rezervy na záväzky a poplatky 1 211 791 
Odložený daňový záväzok 990 564 
Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 697 768 
Dlhodobé záväzky spolu 2 916 2 123 
   
Krátkodobé záväzky 
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 13 690 18 370 
Rezervy na záväzky a poplatky 459 529 
Krátkodobý úver vrátane krátkodobej časti dlhodobého úveru 1 043 1 
Daň z príjmu 4 5 
Krátkodobé záväzky spolu 15 196 18 905 
   
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 68 737 
 

73 146 

 

 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti        
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2006 - audítovaný 
 
 2006 

v mil. Sk 
2005

v mil. Sk 
  
Tržby netto 120 066 102 256
Ostatné prevádzkové výnosy  1 428 776
Prevádzkové výnosy spolu 121 494 103 032

 
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného 
tovaru -100 077 -79 539
Osobné náklady - 3 145 -3 285
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

-3 560 -3 599

Služby -4 680 -4 029
Ostatné prevádzkové náklady -2 980 -3 800
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej 
výroby 

340 2 003

Aktivovaná vlastná výroba 595 308
Prevádzkové náklady spolu -113 507 -91 941
  
Prevádzkový zisk 7 987 11 091
  
Finančné výnosy 429 362
Finančné náklady -475 -46
Podiel na zisku pridružených spoločností 21 25
Zisk pred zdanením 7 962 11 432
  
Daň z príjmu -1 606 -2 441
  
Čistý zisk 6 356 8 991
  
pripadajúci na:  
     Akcionárov materskej spoločnosti 6 357 8 997
     Minoritných akcionárov -1 -6
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na 
akcionárov materskej spoločnosti (Sk) 

 
308,2 436,2

 
  

 
Postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok 
 
Účtovné postupy  
 
Zásady konsolidácie 
 
Dcérske spoločnosti 
 
Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku Spoločnosti a dcérskych 
spoločností, ktoré Spoločnosť kontroluje. Bežným znakom kontroly je, že Skupina priamo 
alebo nepriamo vlastní nadpolovičný podiel hlasovacích práv a je schopná kontrolovať 
finančnú a prevádzkovú činnosť spoločnosti tak, aby z jej činnosti získavala úžitky. Na 

 



základe požiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní kontroly berú do úvahy okamžite uplatniteľné 
hlasovacie práva. 
 
Akvizície spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania, oceňovaním majetku 
a záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe 
dátumu vyrovnania. Podiely minoritných akcionárov sú vykázané v hodnote podielu 
minoritných akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Spoločnosti obstarané alebo 
predané počas roka sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, 
prípadne do dňa, kedy boli predané. 
 
Zostatky a transakcie v rámci Skupiny, vrátane ziskov v rámci Skupiny a nerealizovaných 
ziskov a strát, sú eliminované. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli použité 
jednotné účtovné zásady pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 
 
Vlastné imanie a čistý zisk pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané 
samostatne v konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát. 
Akvizície minoritných podielov sa účtujú metódou rozšírenia materskej spoločnosti, pri ktorej 
sa rozdiel medzi protiplnením a účtovnou hodnotou nadobudnutých čistých aktív vykazuje 
ako goodwill. 
 
Spoločné podniky 
 
Podiely Spoločnosti v jej spoločných podnikoch sa účtujú metódou podielovej konsolidácie, 
pri ktorej pomerná časť podielu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov spoločného podniku 
sa skombinuje s príslušným jednotlivým riadkom obdobných položiek v konsolidovanej 
účtovnej závierke. Účtovné závierky spoločných podnikov sa zostavujú za rovnaké účtovné 
obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti použitím rovnakých účtovných zásad. 
 
Ak Skupina do spoločného podniku prispeje majetkom, resp. spoločnému podniku majetok 
predá, daná časť zisku alebo straty z takejto transakcie sa vykáže na základe podstaty 
transakcie. Ak Skupina od spoločného podniku kúpi majetok, Skupina nevykáže svoj podiel 
na zisku spoločného podniku z danej transakcie až do doby, kým takýto majetok nepredá 
tretej strane. 
 
Podiely v pridružených spoločnostiach 
 
Investície Skupiny do pridružených spoločností sa účtujú metódou vlastného imania. 
Pridruženou spoločnosťou je subjekt, v ktorom má Skupina podstatný vplyv a ktorý nie je ani 
dcérskou spoločnosťou ani spoločným podnikom. Pri metóde vlastného imania sa podiel 
v pridruženej spoločnosti zaúčtuje do súvahy v obstarávacej cene upravenej o následné 
zmeny v podiele Skupiny na čistom majetku pridruženej spoločnosti. Goodwill súvisiaci 
s pridruženou spoločnosťou sa vykáže v účtovnej hodnote podielu a neodpisuje sa. Výkaz 
ziskov a strát odzrkadľuje podiel na prevádzkových výsledkoch pridruženej spoločnosti. Ak 
nastala zmena vykázaná priamo vo vlastnom imaní pridruženej spoločnosti, Skupina 
zaúčtuje svoj podiel na takejto zmene a v prípade potreby ho vykáže vo výkaze zmien vo 
vlastnom imaní. Zisky a straty z transakcií medzi Skupinou a pridruženou spoločnosťou sa 
eliminujú v rozsahu podielu Skupiny v pridruženej spoločnosti. 
 
Pridružená spoločnosť zostavuje svoje účtovné závierky k rovnakému dátumu, ako Skupina 
a účtovné zásady pridruženej spoločnosti sú identické s účtovnými zásadami, ktoré používa 
Skupina pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 
 

 



Pri pridružených spoločnostiach sa posudzuje, či existujú objektívne náznaky zníženia 
hodnoty podielu. Ak takéto náznaky existujú, určí sa realizovateľná hodnota podielu, aby sa 
zistila strata zo zníženia hodnoty, ktorú je treba vykázať. Ak nastali straty v minulých rokoch, 
posúdia sa indikátory zníženia hodnoty za účelom stanovenia, či je možné takéto straty 
zrušiť. 
 
Goodwill 
 
Podnikové kombinácie sa vykazujú použitím nákupnej metódy účtovania. Podľa tejto metódy 
sa vykazuje identifikovateľný majetok (vrátane predtým nevykazovaných nehmotných aktív) 
a záväzky (vrátane predtým podmienených záväzkov a bez budúcich reštrukturalizácií) 
obstaraného podniku v reálnej hodnote. 
 
Rozdiel medzi obstarávacou cenou a hodnotou podielu Spoločnosti na reálnej hodnote 
čistých identifikovateľných aktív, záväzkov a podmienených záväzkov dcérskych spoločností 
obstaraných k dátumu výmennej transakcie je prvotne účtovaný ako goodwill. Po prvotnom 
zaúčtovaní sa goodwill oceňuje v obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo 
zníženia hodnoty. Pre účely testovania zníženia hodnoty sa goodwill obstaraný podnikovou 
kombináciou od dátumu obstarania alokuje na každú jednotku generujúcu peňažné 
prostriedky Skupiny, resp. skupinu jednotiek generujúcich peňažné prostriedky, pri ktorých 
sa predpokladá, že budú profitovať z kombinácie, a to bez ohľadu na to, či sú na tieto 
jednotky alebo skupiny jednotiek Skupiny alokované aj iné aktíva a pasíva. Každá jednotka 
alebo skupina jednotiek, na ktorú sa alokuje goodwill, predstavuje najnižšiu úroveň v rámci 
Skupiny, na ktorej sa monitoruje goodwill pre účely interného riadenia výkonov, pričom 
takáto jednotka alebo skupina jednotiek nie je väčšia než segment, na základe ktorého 
Skupina vykazuje v súlade so štandardom IAS 14 Segmentové vykazovanie. 
 
Ak goodwill tvorí súčasť jednotky generujúcej peňažné prostriedky (skupiny jednotiek 
generujúcej peňažné prostriedky) a časť aktivít takejto jednotky sa vyraďuje, goodwill 
súvisiaci s časťou prevádzky na vyradenie sa zahrnie do účtovnej hodnoty prevádzky pri 
stanovovaní zisku, resp. straty z vyradenia. Goodwill vyradený za týchto okolností sa 
oceňuje na základe relatívnych hodnôt vyradenej aktivity a časti ponechanej jednotky 
generujúcej peňažné prostriedky. 
 
Pri predaji dcérskych spoločností sa rozdiel medzi predajnou cenou a čistou hodnotou 
majetku plus kumulatívne kurzové rozdiely a neamortizovaným goodwillom vykáže vo výkaze 
ziskov a strát. 
 
Rezerva na kurzové rozdiely 
 
Táto rezerva sa používa na kurzové rozdiely z konsolidácie účtovnej závierky zahraničných 
subjektov. Kurzové rozdiely vyplývajúce z monetárnej položky, ktorá je v podstate súčasťou 
čistého podielu spoločnosti v zahraničnej jednotke, sa vykazujú v konsolidovanej účtovnej 
závierke ako vlastné imanie dovtedy, kým sa čistý podiel nepredá. Po predaji príslušného 
podielu sa kumulatívna rezerva, resp. rezerva na kurzové rozdiely vykazuje ako výnos alebo 
náklad v rovnakom období, v ktorom sa vykáže zisk alebo strata z predaja. 
 
Transakcie v cudzích menách 
 
Majetok a záväzky zahraničných subjektov sa prepočítavajú kurzom platným k súvahovému 
dňu, kým výnosy a náklady sa prepočítavajú váženým priemerným kurzom za účtovné 
obdobie. Všetky výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú v rezerve na kurzové rozdiely, ktorá 
je súčasťou vlastného imania. Pri predaji zahraničnej účtovnej jednotky sa odložená 

 



kumulatívna čiastka vykázaná vo vlastnom imaní, týkajúca sa konkrétnej zahraničnej 
účtovnej jednotky, vykáže vo výkaze ziskov a strát. 
 
 
Plné znenie individálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci k 31. decembru 
2006 overenej audítorom, ako aj znenie výročnej správy je zverejnené na internetovej 
stránke spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
 
 
Podnikateľské subjekty zahrnuté do ročnej audítovanej konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31. decembru 2006 
 
Spoločnosť Sídlo spoločnosti IČO 
Dcérske spoločnosti    
 Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.*  Olbrachtova 9, 140 00 Praha, ČR 49 450 301
 Slovnaft Montáže a opravy, a. s. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 52              

820 03 Bratislava 23 
31 356 915

 Slovnaft Trans, a. s. Vlčie hrdlo, 824 20 Bratislava  31 385 915
 Slovnaft VÚRUP, a. s. Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50              

820 03 Bratislava 23 
35 691 310

 Slovnaft-Polska, SA 6 Wadowicka Street, entrance 8, 
30-415 Kraków, Poľsko 

    351 282 370

 MOL-Slovensko spol. s r. o. Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava 31 399 134
 Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Vlčie hrdlo 4846, 824 12  

Bratislava 
35 953 039

 APOLLO Rafinéria, s.r.o. Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava 36 611 191
 Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava 36 366 862
 Slovnaft Ukrajina, spol. s r. o.  ul. Sacharova 23/A Ivano-

Frankovsk, Ukrajina 
25 065 495

 Ukrslovnaft  ul. Bandery 1, 284000 Ivano-
Frankovsk, Ukrajina 

22 193 778

 Apollo Oil Rohstoffhandels, GmbH  Kärntner Ring 12, A-1010 Viedeň, 
Rakúsko 

145 571a
 

 SWS, spol. s r. o. Vojany 332, 076 72 Vojany 31 674 518
 Rekreacentrum, a. s. ** Vlčie hrdlo, 820 03  Bratislava 23 35 680 300
   
      
Spoločné podniky     
 MEROCO, a.s. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov 35 775 203
   
Pridružené spoločnosti     
 Messer Slovnaft, spol. s r. o. Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23 31 335 853

00 679 895 Chémia Bratislava, a. s. v likvidácii Seberíniho 2/5705, 827 31 
Bratislava 212 

 
* Spoločnosť Slovnaft Česká republika, spol. s r. o. bola v októbri 2006 odpredaná. Výsledky 
tejto spoločnosti za obdobie 10 mesiacov končiacich 31. októbra 2006 sú zahrnuté do 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej za rok končiaci k 31. decembru 2006. 

 



 
** Spoločnosť Rekreacentrum, a.s. bola odpredaná vo februári 2006. Výsledky tejto 
spoločnosti za obdobie 2 mesiacov končiacich 28. februára 2006 sú zahrnuté do 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej za rok končiaci k 31. decembru 2006. 
 
*** Prísna regulácia slovenského zdravotníctva neumožňovala Spoločnosti vykonávať 
kontrolu v spoločnosti APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. (51%-ná majetková účasť). Keďže 
z tohto podielu sa neočakával žiadny finančný prínos, účtovná hodnota investície sa znížila 
na nulu. V roku 2005 po legislatívnych zmenách sa zdravotná poisťovňa transformovala na 
akciovú spoločnosť. Pred transformáciou v júni 2005 uzavrela Spoločnosť zmluvu  
o budúcom predaji akcií transformovanej spoločnosti. Spoločnosť taktiež uzavrela kúpne  
a predajné opcie s rovnakou cenou na všetky akcie transformovanej Spoločnosti. V dôsledku 
tejto dohody Spoločnosť nemala kontrolu nad týmto subjektom a nezahrnula ho 
do konsolidácie. V decembri 2006 Spoločnosť uzavrela zmluvu o predaji akcií. Predaj 
nadobudol právnu účinnosť až po schválení zo strany Protimonopolného úradu dňa 26. 4. 
2007. 
 
 
Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho 
hospodárske výsledky v roku 2006 
 
Rok 2006, ktorý sa sa najmä vo svojej druhej polovici odlišoval od predchádzajúcich rokov 
vývojom externých podmienok v ropnom a rafinérskom priemysle opätovne potvrdil, že silná 
výkonnosť, podporovaná sofistikovanou investičnou stratégiou zameranou na modernizáciu 
výrobných technológií, vynikajúca exportná pozícia a integrácia do medzinárodnej Skupiny 
MOL, sa stala trvalou charakteristikou spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vytvárajúcou dobré 
predpoklady pre dlhodobo udržateľný rast spoločnosti aj v budúcnosti. 
 
Aj napriek zhoršujúcim sa externým podmienkam ku koncu  roka 2006 a rozsiahlym 
odstávkam z dôvodu periodickej údržby, presunutým do štvrtého štvrťroka sa Slovnaftu 
podarilo zvýšiť objem spracovania ropy o 201 tis. ton na 5,6 mil. ton.  Prispel k tomu najmä 
silný dopyt po motorovej nafte na domácom, ako aj kľúčových zahraničných trhoch. Výroba 
motorovej nafty sa tak zvýšila o 172 tis. ton na 2 613 tis. ton.  
 
V roku 2006 Slovnaft uviedol na trh benzín a motorovú naftu s obsahom biozložiek. 
Spoločnosť vyrábala vlani výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry, z čoho 36 % 
predstavovala motorová nafta s prídavkom biozložky MERO (metylester repky olejnej). Na 
celkovej produkcii benzínov sa biobenzín v uplynulom roku podieľal 11 %. Slovnaft tak 
významne prispel nielen k splneniu záväzkov SR voči EÚ v tejto oblasti, ale taktiež 
zabezpečil Slovensku prvenstvo v rámci krajín V4, keď sa Slovensko stalo prvou krajinou, 
ktorá vyrába a predáva biopalivá na domácom i exportných trhoch. Spoločnosť tak potvrdila 
nielen svoju oddanosť neustále zlepšovať environmentálne parametre svojej výroby, ale tiež 
pozíciu inovátora, silnú orientáciu na zákazníka a flexibilitu. Slovnaft očakáva, že v budúcich 
rokoch bude podiel biopalív na celkovom predaji narastať.  
 
Aj v  roku 2006 zostal export hlavným pilierom ziskovosti spoločnosti, keď aj napriek 
vysokým východiskovým hodnotám z uplynulých rokov, Slovnaft dokázal zvýšiť tržby na 
zahraničných trhoch, ktoré sa na celkových tržbách spoločnosti podieľajú približne tromi 
štvrtinami. Tržby z  exportu vzrástli medziročne o viac ako 17 % na 87 mld. Sk pri takmer 
rovnakom objeme predaja ako rok predtým. 
 
Slovnaft sa aj v uplynulom roku naďalej sústreďoval na zabezpečenie spoľahlivosti dodávok 
pre domáci trh, na ktorom sa spoločnosti najmä vďaka rastúcemu dopytu po motorovej nafte 

 



podarilo zvýšiť predaj v objemovom vyjadrení o 8 %. Tržby z domáceho predaja vzrástli 
medziročne o 19 % na viac ako 33 mld. Sk.  
 
Aj napriek nepriaznivým výsledkom v posledných mesiacoch roka 2006, ktoré spôsobili 
zhoršujúce sa externé podmienky v rafinérskom priemysle, výraznému posilňovaniu 
slovenskej koruny a generálnym revíziám, sa Slovnaftu podarilo zvýšiť celkové tržby  
z veľkoobchodného predaja takmer o 15 % na 113,2 mld. Sk. Prispel k tomu najmä pozitívny 
vývoj kótovaných cien ropných produktov v období január – september 2006 spolu s vyšším 
objemom predaja a priaznivejšou štruktúrou výroby a predaja Spoločnosti v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom.  
 
Slovnaft v uplynulom roku úspešne ukončil proces modernizácie a reštrukturalizácie svojej 
siete čerpacích staníc, vďaka čomu spoločnosť zvýšila efektívnosť svojej maloobchodnej 
činnosti a tiež úroveň poskytovaných služieb. Slovnaftu sa podarilo zvýšiť maloobchodný 
predaj aj napriek nižšiemu počtu čerpacích staníc o 46. Ku koncu decembra 2006 Slovnaft 
vlastnil 210 čerpacích staníc.  
 
Od 1. júla 2006 boli petrochemické činnosti Slovnaftu vyčlenené do samostatnej dcérskej 
spoločnosti v 100 %-nom vlastníctve Slovnaftu –  Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Dôvodmi 
pre tento krok boli rastúci význam petrochemických  aktivít pre Slovnaft, ako aj pre celú 
Skupinu MOL, pokračujúca konsolidácia petrochemických aktivít Skupiny MOL, ako aj nábeh 
novej výrobnej jednotky PP3, ktorá viac ako strojnásobila výrobnú kapacitu polypropylénu  
a umožňuje tak Slovnaftu vyrábať ročne 255 tis. ton tohto produktu.  
 
Silný dopyt po plastoch a priaznivejšie trhové podmienky zabezpečili, že  dcérska spoločnosť 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. zvýšila svoj podiel na tržbách Skupiny Slovnaft a tiež si 
posilnila svoju pozíciu v rámci Skupiny. Objem predaja polymérov v roku 2006 medziročne 
vzrástol o 25 % na 387 tis. ton, k čomu prispela najmä vyššia kapacita novej 
polypropylénovej jednotky.  
 
Na riadnom valnom zhromaždení akcionárov SLOVNAFT, a.s., konanom dňa 20. 4. 2007 bol 
zvolený za člena predstavenstva spoločnosti riaditeľ útvaru Plánovania a kontrolingu Skupiny 
MOL Peter Chmurčiak. Staro-novým členom predstavenstva sa stal Ferenc Horváth, 
viceprezident Skupiny MOL pre Rafinériu a marketing.  
 
Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku po zdanení za rok 2006. 
 
Čistý zisk      Sk 6 381 130 423,33 100,00% 
Príspevok do sociálneho fondu   Sk    145 400 000,00     2,28% 
Čistý zisk určený na rozdelenie akcionárom   Sk 6 228 819 158,00   97,61% 
Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov Sk        6 911 265,33     0,11% 
 
 
Valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend v zmysle § 179 odsek 3) Obchodného 
zákonníka v platnom znení vo výške 7 486 958 127,- Sk, čo predstavuje dividendu na akciu 
363,- Sk. Okrem zisku za rok 2006 valné zhromaždenie schválilo navýšenie čiastky na 
výplatu dividend o časť nerozdeleného zisku minulých rokov.

 



 
 
 
 
 
 
Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku 
 
V roku 2007 očakáva Slovnaft optimálne využitie výrobných kapacít s cieľom maximalizovať 
výrobu plastov, ako aj podiel biopalív s ultranízkym obsahom síry. Spoločnosť predpokladá, 
že hlavným parametrom ovplyvňujúcim ziskovosť bude vývoj externých trhových podmienok 
(crack spready motorových palív, ceny ostatných rafinérskych a petrochemických výrobkov, 
cena ropy), ktoré sú však značne nepredvídateľné a volatilné. Pretrvávajúce vysoké 
kótované ceny ropy a výrobkov naznačujú, že ziskovosť spoločnosti by mohla byť na dobrej 
úrovni, odrážajúc minulé investície a dobrú prevádzkovú spoľahlivosť.  
 
 
Dátum zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti SLOVNAFT, a.s. - 31. 5. 2007 9:00 
hod. 
 
 
Zoznam informácií – vypracovaný v  súlade s § 37 ods. 14 zákona č. 429/2002  Z. z. 
o burze cenných papierov 
Názov emitenta:           SLOVNAFT, a.s. 
IČO:                             31 322 832  
Adresa emitenta:          Vlčie hrdlo 1 
                                     824 12  Bratislava 

Predmet informácie Dátum   pred-
loženia BCPB

Dátum pred-
loženia NBS

Dátum sprístup-
nenia 

na 
www.slovnaft.sk

Dátum zve-
rejnenia oz-
namu v tlači

Flash report 1-4Q 2005  
Konsolidované výsledky Skupiny 
SLOVNAFT ZA 1-4Q 2005 

14. 2. 2006 x 15. 2. 2006 x 

Tlačová správa – zmeny v riadiacich 
a štatutárnych orgánoch 16. 2. 2006 16. 2. 2006 16. 2. 2006 x 

Oznámenie o zvolaní valného zhromaž-
denia (ďalej VZ) - (dátum, čas a miesto 
konania  VZ, - program VZ a podmienky 
účasti na VZ)  

21. 3. 2006 x 13. 4. 2006 23. 3. 2006

Oznámenie o pozastavení výkonu práva 
nakladať s CP emitentom 12. 4. 2006 x x x 

Návrh na zmenu stanov akciovej spo-
ločnosti SLOVNAFT, a.s. 20. 4. 2006 x x x 

Výročná správa 2005 Slovnaft  21. 4. 2006 2. 5. 2006 24. 4. 2006 x 
Informácia o priebehu a výsledkoch val-
ného zhromaždenia  - tlačová správa 24. 4. 2006 x 24. 4. 2006 x 

 



Štruktúra akcionárov SLOVNAFT, a.s.  25. 4. 2006 
22. 5. 2006 x x x 

Flash report Q1 2006 
Konsolidované výsledky Skupiny 
SLOVNAFT za Q1 2006 

12. 5. 2006 x 13. 5. 2006 x 

Zaslanie a zverejnenie ročnej správy 
o hospodárení zostavenej za SLOV-
NAFT, a.s. a Skupinu SLOVNAFT  
k 31. 12. 2005 + dátum zverejnenia  
a názov dennej tlače, v ktorej bude 
správa zverejnená 

30. 5. 2006 30. 5. 2006 x 31. 5. 2006

Účtovná závierka k 31. decembru 2005 
SLOVNAFT, a.s. a Správa nezávislého 
audítora 

30. 5. 2006 30. 5. 2006 30. 5. 2006 x 

Konsolidovaná účtovná závierka  
k 31. decembru 2005 
SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
a Správa nezávislého audítora  

30. 5. 2006 30. 5. 2006 30. 5. 2006 x 

Návrh na rozdelenie zisku schválený 
valným zhromaždením akcionárov 
SLOVNAFT, a.s. dňa 24. 4. 2006 

30. 5. 2006 30. 5. 2006 x x 

Účtovné výkazy SLOVNAFT, a.s. zos-
tavené v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo 
k 31. marcu 2006 

31. 5. 2006 x x x 

Potvrdenie o zverejnení ročnej správy 
o hospodárení zostavenej za SLOV-
NAFT, a.s. a Skupinu SLOVNAFT
k 31. 12. 2005 v Hospodárskych novi-
nách 

x 1. 6. 2006 x x 

Tlačová správa  - Donald Johnston na-
vštívil Slovnaft 12. 6. 2006 x 10. 6. 2006 x 

Úplné  znenie zmenených stanov spo-
ločnosti 13. 6. 2006 x x x 

Tlačová správa – Petrochemické čin-
nosti Slovnaftu vykonáva od júla 2006 
dcérska spoločnosť Slovnaft Petroche-
micals, s.r.o.   

30. 6. 2006 x 3. 7. 2006 x 

Flash report Q2 2006 Konsolidované 
výsledky Skupiny SLOVNAFT Q2 2006 10. 8. 2006 x 11. 8. 2006 x 

Zaslanie a Zverejnenie polročnej správy 
k 30. 6. 2006+ dátum zverejnenia a ná-
zov dennej tlače, v ktorej bude polročná 
správa zverejnená 

25. 8. 2006 25. 8. 2006 x 31. 8. 2006

SLOVNAFT, a.s. – Priebežná neaudíto-
vaná individuálna účtovná závierka zos-
tavená v súlade s Medzinárodnými štan-
dardami pre finančné výkazníctvo k 30. 6.
2006 

25. 8. 2006 25. 8. 2006 x x 

 



Potvrdenie o zverejnení polročnej sprá-
vy o hospodárení zostavenej za SLOV-
NAFT, a.s. a Skupinu SLOVNAFT 
k 30. 6. 2006 

18. 9. 2006 18. 9. 2006 x x 

Tlačová správa -Spoločnosti 
SLOVNAFT a ENVIEN vybudujú závod 
na výrobu MERO v Leopoldove 

22. 8. 2006 24. 8. 2006 23. 8. 2006 x 

Tlačová správa – Tatra banka jediným 
vlastníkom DDS Tatra banky 20. 9. 2006 20. 9. 2006 x x 

SLOVNAFT, a.s. – Priebežná neaudíto-
vaná konsolidovaná účtovná závierka 
zostavená v súlade s Medzinárodnými 
štandardami pre finančné výkazníctvo 
k 30. 6. 2006 

25. 9. 2006 25. 9. 2006 x x 

Tlačová správa – Bionafta na čerpacích 
staniciach Slovnaft 28. 9. 2006 x x x 

FLASH REPORT Q3 2006  
Konsolidované výsledky Skupiny 
SLOVNAFT Q3 2006  

13. 11. 2006 13. 11. 2006 14. 11. 2006 x 

Tlačová správa k Flash reportu Q3 2006 13.11. 2006 13. 11. 2006 14. 11. 2006 x 
SLOVNAFT, a.s. – účtovné výkazy k 30.
9. 2006 30. 9. 2006 x x x 

Tlačová správa – Slovnaft predáva už aj 
biobenzín – Slovensko tak získalo 
prvenstvo v regióne V4 

5. 12. 2006 5. 12. 2006 4. 12. 2006 x 
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