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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 založená 
v súlade so slovenskou legislatívou. Spoločnosť je primárne kótovaná na Burze cenných papierov v Bratislave. 

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. 

Fyzický počet zamestnancov Skupiny k 30. júnu 2019 bol 3 477 (31. december 2018: 3 503 zamestnancov). 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Skupiny k 30. júnu 2019 bol 3 486 (31. december 2018: 
3 477 zamestnancov), z toho počet vedúcich zamestnancov bol 162 (31. december 2018: 155 vedúcich zamest-
nancov).  

Schválenie a vyhlásenie o zhode 

Túto priebežnú neauditovanú skrátenú konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo 
predstavenstvo Spoločnosti dňa 19. septembra 2019. 

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným 
zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti. 

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 vzhľadom 
k procesu prijímania IFRS EÚ, neexistujú žiadne rozdiely v IFRS účtovných zásadách aplikovanými Skupinou 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 
individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2018. 

Údaje v tejto priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur. 

  



SLOVNAFT, a.s. 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz komplexného výsledku 

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.   2 

 

v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

    

Tržby netto 3 1 804 123 1 861 328 
Ostatné prevádzkové výnosy   1 163 27 008 

Prevádzkové výnosy spolu  1 805 286 1 888 336 

    
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru  - 1 497 127 - 1 528 860 
Osobné náklady  - 72 904 - 66 721 
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 76 605 - 71 544 
Služby  - 83 856 - 83 942 
Ostatné prevádzkové náklady  - 71 319 - 59 204 
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby  - 11 386 29 825 
Aktivovaná vlastná výroba   22 233 2 705 

Prevádzkové náklady spolu  - 1 790 964 - 1 777 741 

    
Prevádzkový zisk/(strata) 3 14 322 110 595 
    
Finančné výnosy 4 2 519 208 
Finančné náklady 4 - 4 684 - 8 852 

Finančné výnosy/(náklady) netto  - 2 165 - 8 644 

    
Podiel na zisku pridružených spoločností  6 168 5 270 
    

Zisk/(strata) pred zdanením  18 325 107 221 

    
Daň z príjmov 5 - 6 911 - 24 834 
    

Zisk/(strata) za účtovné obdobie  11 414 82 387 

    
Ostatný komplexný výsledok:    
    

Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými 
požitkami 9.2 - 1 382 - 1 502 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do 
zisku/(straty) 9.2 304 315 

Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu  - 1 078 - 1 187 
     

Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov 9.2 891 - 4 139 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré môžu byť presunuté do 
zisku/(straty)  - - 

Položky, ktoré môžu byť presunuté do zisku/(straty) spolu  891 - 4 139 

    
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie  - 187 - 5 326 
    

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  11 227 77 061 

    
Zisk/(strata) pripadajúca na:    

Akcionárov materskej spoločnosti  11 522 82 445 
Nekontrolné podiely  - 108 - 58 

    
Komplexný výsledok pripadajúci na:    

Akcionárov materskej spoločnosti  11 335 77 119 
Nekontrolné podiely  - 108 - 58 

    

Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej 
spoločnosti (€)  0,56 4,00 
    

 



SLOVNAFT, a.s. 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 30. júnu 2019 
 

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

 

v tis. € Poznámky 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 

    
AKTÍVA    
Dlhodobé aktíva    
Dlhodobý nehmotný majetok  20 540 21 815 
Dlhodobý hmotný majetok 6 1 512 716 1 412 938 
Investície v pridružených spoločnostiach  92 263 85 971 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami  
vykázanými do ostatného komplexného výsledku 

 
2 416 2 428 

Odložené daňové pohľadávky  3 191 2 517 
Ostatné dlhodobé aktíva  68 117 48 717 

Dlhodobé aktíva spolu  1 699 243 1 574 386 

    
Obežné aktíva    
Zásoby 7 280 004 301 243 
Pohľadávky z obchodného styku  310 982 345 081 
Daň z príjmov - pohľadávka  15 464 3 925 
Ostatné obežné aktíva  28 163 55 623 
Peniaze a peňažné ekvivalenty  83 158 55 793 

Obežné aktíva spolu  717 771 761 665 

    
AKTÍVA SPOLU  2 417 014 2 336 051 

    
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 9.1 812 399 800 877 
Ostatné komponenty vlastného imania 9.2 - 12 004 - 11 817 

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti  1 606 272 1 594 937 
    

Nekontrolné podiely   406 514 

Vlastné imanie spolu  1 606 678 1 595 451 

    
Dlhodobé záväzky    
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 10.1 58 699 5 441 
Rezervy 11 62 603 60 923 
Odložené daňové záväzky  79 361 72 706 
Ostatné dlhodobé záväzky  14 597 15 037 

Dlhodobé záväzky spolu  215 260 154 107 

    
Krátkodobé záväzky    
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky  543 115 547 880 
Rezervy 11 6 689 20 794 
Krátkodobé úvery 10.2 31 769 17 216 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 10.1 13 215 598 
Daň z príjmov - záväzok  288 5 

Krátkodobé záväzky spolu  595 076 586 493 

    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  2 417 014 2 336 051 



SLOVNAFT, a.s. 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní 

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 
 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.   4 
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1. január 2018 684 758 121 119 834 579 - 9 068 1 631 388 620 1 632 008 
        

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 82 445 - 82 445 - 58 82 387 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - - - 5 326 - 5 326 - - 5 326 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - 82 445 - 5 326 77 119 - 58 77 061 
Dividendy pripadajúce akcionárom materskej 
spoločnosti - - - 134 064 - - 134 064 - - 134 064 

30. jún 2018 684 758 121 119 782 960 -14 394 1 574 443 562 1 575 005 

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 19 802 - 19 802 - 45 19 757 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - - 692 692 - 3 689 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - 
   

19 802 692 20 494 - 48 20 446 
Reklasifikácia poistno-matematických ziskov/(strát) 
z penzijných programov so stanovenými požitkami - - - 1 885 1 885 - - - 

31. december 2018 684 758 121 119 800 877 - 11 817 1 594 937 514 1 595 451 

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 11 522 - 11 522 - 108 11 414 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie - - - - 187 - 187 - - 187 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom - - 11 522 - 187 11 335 - 108 11 227 
Dividendy pripadajúce akcionárom materskej 
spoločnosti (poznámka 9.1) - - - - - - - 

30. jún 2019 684 758 121 119 812 399 - 12 004 1 606 272 406 1 606 678 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



SLOVNAFT, a.s. 

Priebežný neauditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov 

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 
 

v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

    

    
Zisk/(strata) pred zdanením  18 325 107 221 
    
Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými 
prostriedkami z prevádzkových činností 

   

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  76 605 71 544 
Amortizácia štátnych dotácií  - 318 - 403 
Zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty zásob netto  - 1 678 2 323 
Zvýšenie/(zníženie) rezerv na záväzky a poplatky netto  - 13 808 - 7 760 
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 26 - 513 
Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty pohľadávok 
netto 

 
- 1 490 - 1 010 

Odpis záväzkov  - 14 - 
Čistý kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov 4 2 969 7 602 
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností  - - 6 913 
Výnosové úroky 4 - 124 - 129 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 4 783 346 
Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov 4 - 564 - 76 
Ostatné finančné (zisky)/straty netto  - 1 245 317 
Podiel na (zisku)/strate pridružených spoločností  - 6 168 - 5 270 
Prijaté dividendy 4 - 550 - 2 
Účtovná hodnota odovzdaných emisných kvót  14 434 6 784 
Precenenie emisných kvót  - 80 - 3 856 
Ostatné nepeňažné položky  491 282 
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu  87 542 170 487 
    

(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob  22 982 - 31 716 
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku  36 939 - 101 817 
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných aktív  18 326 32 150 
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku  - 16 218 6 329 
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov   - 858 - 6 454 
    

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb  - 11 880 - 7 542 
    

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností  136 833 61 437 

    
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 118 600 - 56 312 
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  35 642 
Čistý príjem z predaja dcérskych spoločností  - 15 324 
Prijaté úroky  109 113 
Ostatné finančné príjmy  2 - 
Prijaté dividendy  225 2 480 

Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  - 118 229 - 37 753 

    
Splatenie dlhodobých bankových úverov 10.3 - - 14 706 
Splatenie dlhodobých nebankových úverov 10.3 - 6 810 - 262 
Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto  1 383 1 081 
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých nebankových úverov netto 10.3 13 882 - 10 748 
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto  - - 6 000 
Zaplatené úroky  - 814 - 368 
Ostatné finančné výdavky  - 41 - 230 
Dividendy vyplatené akcionárom materskej spoločnosti  - 17 - 133 711 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  7 583 - 164 944 

    
Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov 

 
26 187 - 141 260 

    
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 8 55 793 163 680 
Dopady kurzových zmien  628 - 203 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 8 82 608 22 217 
    

  

  



SLOVNAFT, a.s. 

Poznámky k priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade 

s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 

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

 

1  Zmeny účtovných zásad  

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2018. 

V priebehu účtovného obdobia Skupina aplikovala nasledujúce nové a novelizované štandardy IFRS a interpretácie 
IFRIC.  

• IFRS 9 Finančné nástroje: klasifikácia a oceňovanie – Dodatok týkajúci sa predčasného splatenia s 
negatívnou kompenzáciou 

• IFRS 16 Lízingy 

• IAS 19 Zamestnanecké požitky - Dodatok týkajúci sa zmien, krátení alebo vysporiadaní plánov 

• IAS 28 Investície do pridružených a spoločných podnikov - Dodatok týkajúci sa dlhodobej účasti 
v pridružených a spoločných podnikoch 

• IFRIC 23 Účtovanie neistôt v oblasti dane z príjmov 

• Ročné vylepšenia IFRS (vydané v decembri 2017, účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019) 

Prijatie nových a novelizovaných IFRS štandardov a interpretácií s výnimkou aplikácie IFRS 16  nemalo vplyv na 
účtovnú závierku Skupiny. 

IFRS 16 Lízingy 
Skupina prijala IFRS 16 Lízingy retrospektívne. Porovnateľné informácie za predchádzajúce účtovné obdobie neboli 
v súlade s prechodnými ustanoveniami štandardu upravené. 
 
a) Účtovanie u nájomcu 
 
Skupina pred nadobudnutím účinnosti IFRS 16 klasifikovala lízingy ako operatívny alebo finančný lízing na základe 

posúdenia, či lízingom boli prevedené v podstate všetky riziká a výhody plynúce z vlastníctva.  

Podľa IFRS 16 Skupina vykazuje majetok s právom na užívanie a záväzky z lízingu pri väčšine lízingov. Výnimkou 
sú lízingové aktíva s nízkou hodnotou a krátkodobé lízingy, v prípade ktorých Skupina vykazuje lízingové splátky 
spojené s týmito lízingami rovnomerne ako náklady počas doby lízingu. 
 
Majetok s právom na užívanie Skupina vykazuje v položke „Dlhodobý hmotný majetok“, na tom istom riadku, ako 
vykazuje podkladové aktíva rovnakej povahy, ktoré vlastní.  
 
Záväzky z lízingu Skupina vykazuje v rámci dlhodobých úverov. 
 
Pre účely zostavenie Výkazu peňažných tokov Skupina klasifikovala: 

• platby za splátky istiny lízingových záväzkov ako peňažné toky z finančných činností, 

• platby za úrokovú časť lízingových splátok ako peňažné toky z finančných činností. 

• platby za lízingy s nízkou hodnotou, krátkodobé lízingy a variabilné lízingové splátky nezahrnuté do ocenenia 
lízingového záväzku ako peňažné toky z prevádzkových činností. 

 
i) Významné účtovné zásady 

Od 1. januára 2019 sa lízingy vykazujú ako majetok s právom na užívanie a zodpovedajúci záväzok k dátumu, keď 
je prenajatý majetok Skupine k dispozícii na použitie. Lízingový záväzok sa prvotne oceňuje v súčasnej hodnote 
budúcich lízingových splátok a následne sa zvyšuje o úrokové náklady a znižuje o splátky nájomného. Prenajatý 
majetok sa prvotne oceňuje v obstarávacej cene a následne v obstarávacej cene zníženej o oprávky a straty zo 
zníženia hodnoty. Majetok s právom na užívanie sa odpisuje počas doby použiteľnosti, respektíve doby prenájmu, 
podľa toho, ktorá je kratšia. 

Platby spojené s krátkodobými prenájmami a prenájmami majetku s nízkou hodnotou sa vykazujú rovnomerne 
počas doby lízingu ako náklad vo výkaze komplexného výsledku. Za krátkodobý prenájom sa považuje prenájom 
s dobou prenájmu 12 mesiacov alebo kratšou. Majetok s nízkou hodnotou predstavuje majetok, ktorého hodnota, 
v čase keď je nový, nepresahuje 5 000 USD. 
 

ii) Aplikácia IFRS 16 

Po prijatí IFRS 16 Skupina vykázala lízingové záväzky v súvislosti s prenájmom, ktorý bol predtým podľa IAS 17 
Lízingy klasifikovaný ako „operatívny lízing“. Tieto záväzky z lízingu boli ocenené súčasnou hodnotou zostávajúcich 
splátok z lízingu, diskontovaných prírastkovou úrokovou sadzbou od 1. januára 2019. Majetok s právom na užívanie 
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bol ocenený sumou rovnajúcou sa záväzku z lízingu, upraveným o sumu všetkých predplatených alebo časovo 
rozlíšených lízingových splátok týkajúcich sa tohto lízingu vykázaných vo výkaze finančnej pozície k 31. decembru 

2018. 

 
Pri prvotnej aplikácii IFRS 16 Skupina použila nasledujúce praktické zjednodušenia: 

• spoľahnutie sa na predchádzajúce posúdenia, či uzavreté zmluvy obsahujú lízing, 

• účtovanie operatívnych lízingov so zostatkovou dobou prenájmu kratšou ako jeden rok k 1. januáru 2019 ako 
krátkodobé nájmy, 

• vylúčenie počiatočných priamych nákladov z ocenenia majetku s právom na užívanie pri prvotnej aplikácii a 

• použitie spätného pohľadu pri určovaní doby prenájmu, ak zmluva obsahuje možnosti predĺženia alebo 
ukončenia. 

 

Aplikácia IFRS 16 mala nasledovný dopad na účtovnú závierku Skupiny: 

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície 
v tis. € 1. január 2019 

  
Zvýšenie dlhodobého hmotného majetku 70 408 
Zníženie ostatných obežných aktív - 151 
Zvýšenie dlhodobých úverov - 70 257 

Dopad na vlastné imanie netto - 

 
iii) Významné účtovné odhady a úsudky 

Skupina uplatnila úsudok na určenie doby nájmu niektorých nájomných zmlúv, ktoré zahŕňajú možnosti predĺženia 
alebo ukončenia. Posúdenie, či je Skupina primerane istá, že uplatní tieto možnosti, významne ovplyvňuje výšku 
vykázaných lízingových záväzkov a prenajatého majetku. 
 
b) Účtovanie u prenajímateľa 
 
Účtovné zásady, ktoré sa vzťahujú na Skupinu ako prenajímateľa, sa podstatne nelíšia od predchádzajúcich 
pravidiel a Skupina nie je povinná vykonať žiadne zmeny vzhľadom na aplikáciu IFRS 16.  

2 Sezónne vplyvy 

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

3 Vykazovanie podľa segmentov 

Tržby a prevádzkové výsledky vykazovateľných prevádzkových segmentov za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019, resp. 
30. júna 2018 boli nasledovné: 

obdobie 6 mesiacov 
končiace 30. júna 2019 

v tis. € 
Rafinéria 

a marketing Maloobchod 
Ostatné 

segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi Spolu 
      

Tržby od externých zákazníkov 1 458 004 341 061 5 058 - 1 804 123 
Výnosy medzi segmentmi 230 344 1 494 94 839 - 326 677 - 

Výnosy segmentu 1 688 348 342 555 99 897 - 326 677 1 804 123 
      

Prevádzkový zisk/(strata) 18 279 28 785 - 32 855 113 14 322 
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obdobie 6 mesiacov 
končiace 30. júna 2018 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi Spolu 
      

Tržby od externých zákazníkov 1 538 434 318 612 4 282 - 1 861 328 
Výnosy medzi segmentmi 220 534 1 304 61 247 - 283 085 - 

Výnosy segmentu 1 758 968 319 916 65 529 - 283 085 1 861 328 
      

Prevádzkový zisk/(strata) 101 492 23 564 - 12 565 - 1 896 110 595 
      

Aktíva a záväzky vykazovateľných prevádzkových segmentov k 30. júnu 2019, resp. 31. decembru 2018 boli nasledovné: 

 

 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody 
medzi 

segmentmi 

Nealoko-
vané 

položky Spolu 
       

AKTÍVA       

30. jún 2019 1 826 133 252 769 277 083 - 58 480 119 509 2 417 014 

31. december 2018 1 790 288 221 060 259 559 - 41 145 106 289 2 336 051 
       

ZÁVÄZKY       
30. jún 2019 458 800 33 338 104 697 - 56 645 270 146 810 336 
31. december 2018 479 784 35 990 89 253 - 39 188 174 761 740 600 
      

 
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 výplat 
dividend. 

4 Finančné výnosy a náklady 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

   

Čistý zisk z derivátových operácií 1 280 - 
Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov  564 76 
Dividendy 550 2 
Výnosové úroky 124 129 
Ostatné 1 1 

Finančné výnosy spolu 2 519 208 
   

Čistá kurzová strata z pohľadávok a záväzkov - 2 969 - 7 602 
Úrokové náklady z rezerv (poznámka 11) - 895 - 589 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek - 783 - 346 
Poplatok za predčasné splatenie úveru - 29 - 231 
Čistá strata z derivátových operácií - - 52 
Zmluvné poplatky za bankové úvery - - 28 
Ostatné - 8 - 4 

Finančné náklady spolu - 4 684 - 8 852 
   

Finančné výnosy/(náklady) netto - 2 165 - 8 644 
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5 Daň z príjmov 

Daň z príjmov vykázaná v tejto konsolidovanej účtovnej závierke za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019, resp. 
30. júna 2018 zahŕňa nasledovné komponenty: 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

   

Splatná daň z príjmov 626 17 574 
Odložená daň z príjmov 6 285 7 260 

Daň z príjmov spolu 6 911 24 834 

6 Dlhodobý hmotný majetok  

6.1 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  

Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 Skupina nadobudla dlhodobý hmotný majetok vo výške 
106 219 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 51 050 tis. €). Za obdobie 6 mesiacov končiace 
30. júna 2019 Skupina vyradila dlhodobý hmotný majetok vo výške 6 039 tis. € z čoho dosiahla tržby vo  
výške 35 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 3 250 tis. €, tržby 642 tis. €). 

6.2 Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného 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 príjmov a 
výdavkov. Zníženie hodnoty, ako aj spätné zúčtovanie zníženia hodnoty, sa účtuje do zisku/straty za účtovné 
obdobie. 

Na základe výsledkov odhadu hodnoty z používania Skupina nevykázala za obdobie 6 mesiacov končiace 30.júna 
2019 zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 
3 tis. €). 

7 Zásoby 

Hodnota zásob vykázaná ako náklad v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku zahŕňala zníženie hodnoty 
zásob vo výške 5 978 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 2 011 tis. €). 

8 Peniaze a peňažné ekvivalenty 

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

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
30. jún 

2018 
31. december 

2017 
     

Peniaze v banke  60 860 37 827 14 936 37 103 
Krátkodobé bankové vklady 7 177 7 951 2 264 114 175 
Pokladničná hotovosť  15 012 9 929 8 243 12 368 
Ostatné peňažné ekvivalenty 109 86 83 34 
Kontokorentné úvery - - - 3 089 - 
Záväzky z cash-poolingu - 550 -1 - 220 - 

Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 82 608 55 792 22 217 163 680 
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9 Vlastné imanie 

9.1 Nerozdelený zisk  

Distribuovateľné zdroje 

Distribuovateľné zdroje akcionárom, na základe individuálnej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
k 30. júnu 2019 predstavovali 357 210tis. € (31. december 2018: 357 210 tis. €). 

Dividendy 

V roku 2019 nebola schválená výplata dividend. 

9.2 Ostatné komponenty vlastného imania 

v tis. €  

30. jún 
2019 

31. december 
2018 

30. jún 
2018 

31. december 
2017 

     

Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov 
so stanovenými požitkami - 1 078 - - 1 187 - 
Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných operácií - 10 926 - 11 817 - 13 207 - 9 068 
Deriváty na zabezpečenie peňažných tokov - - - - 

Ostatné komponenty vlastného imania - 12 004 - 11 817 - 14 394 - 9 068 

Pohyby v poistno-matematických ziskoch/(stratách) z penzijných programov so stanovenými požitkami zúčtovaných do ostatného 
komplexného výsledku boli nasledovné: 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

   

Stav na začiatku obdobia - - 
Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými požitkami - 1 382 - 1 502 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k poistno-matematickým ziskom/(stratám) z penzijných 
programov so stanovenými požitkami 304 315 

Stav ku koncu obdobia - 1 078 - 1 187 

Pohyby kurzových rozdielov z prevodu zahraničných operácií boli nasledovné: 

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
30. jún 

2018 
31. december 

2017 
     

Stav na začiatku obdobia - 11 817 - 9 068 - 9 068 - 13 806 
Kurzové rozdiely z prevodu zahraničných operácií 891 - 2 749 - 4 139 4 738 

Stav ku koncu obdobia - 10 926 - 11 817 - 13 207 - 9 068 

10 Úvery 

10.1 Dlhodobé úvery 

      

v tis. € Mena    

30. jún 

2019 

31. december 

2018 
       

Záväzky z finančného lízingu EUR    71 743 6 034 
Záväzky z finančného lízingu PLN    171 5 

Dlhodobé úvery spolu     71 914 6 039 
       

Krátkodobá časť dlhodobých úverov    - 13 215 - 598 

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov spolu  58 699 5 441 

Záväzky z finančného lízingu 

Zvýšenie záväzkov z finančného lízingu bolo spôsobené najmä zmenou účtovej politiky Skupiny vzhľadom na 
aplikáciu IFRS  16 (poznámka 1). 
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10.2 Krátkodobé úvery 

 

v tis. € Mena 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
    

Nezaručený korporátny úver PLN 21 218 7 214 
Kontokorentné úvery a úvery z cash-poolingu EUR 550 1 
Nezaručený bankový úver EUR 10 001 10 001 

Krátkodobé úvery spolu  31 769 17 216 

Nezaručený korporátny úver predstavuje úver spoločnosti Slovnaft Polska S.A. na financovanie pracovného 
kapitálu. 

10.3 Odsúhlasenie záväzkov z finančných činností 

v tis. € 
Dlhodobé 

bankové úvery 
Dlhodobé 

nebankové úvery 

Krátkodobé 
bankové úvery 

Krátkodobé 
nebankové úvery 

     

1. január 2019 - 6 039 10 001 7 215 

Zmeny účtovnej politiky - 70 408 - - 

Upravené k 1. januáru 2019 - 76 447 10 001 7 215 
     

Peňažné toky * - - 6 810 - 13 882 
     

Nepeňažné zmeny     

Kurzové rozdiely - - - 636 

Prírastky finančného lízingu - 2 197 - - 
     

Ostatné zmeny ** - 80 - 35 
     

30. jún 2019 - 71 914 10 001 21 768 

 

 

v tis. € 
Dlhodobé 

bankové úvery 
Dlhodobé 

nebankové úvery 

Krátkodobé 
bankové úvery 

Krátkodobé 
nebankové úvery 

     

1. január 2018 14 678 6 542 6 000 13 671 
     

Peňažné toky * - 14 706 - 262 - 6 000 - 10 748 
     

Nepeňažné zmeny     

Kurzové rozdiely - - - - 612 

Prírastky finančného lízingu - 30 - - 
     

Ostatné zmeny ** 28 - 2 - - 21 
     

30. jún 2018 - 6 308 - 2 290 

* Peňažné toky sú vykázané v netto hodnote príjmov a splátok úverov uvedených vo výkaze peňažných tokov. 
** Ostatné zmeny zahŕňajú časové rozlíšenie a platby úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi. 
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11 Rezervy  

 

v tis. € 

Ochrana 
životného 
prostredia Odstupné Odchodné Jubilejné Ostatné Spolu 

       

1. január 2018 42 738 62 16 730 3 785 7 075 70 390 
       

Rezerva vytvorená počas obdobia a revízia 
predchádzajúcich odhadov 4 469 - 3 194 307 14 597 22 567 
Úrokový náklad 785 - 362 74 - 1 221 
Rezerva použitá počas obdobia - 3 992 - - 826 - 535 - 7 108 - 12 461 

31. december 2018 44 000 62 19 460 3 631 14 564 81 717 
       

Rezerva vytvorená počas obdobia a revízia 
predchádzajúcich odhadov 1 627 - 1 875 287 - 130 3 659 
Úrokový náklad (poznámka 4) 705 - 161 29 - 895 
Rezerva použitá počas obdobia - 1 866 - - 546 - 133 - 14 434 - 16 979 

30. jún 2019 44 466 62 20 950 3 814 - 69 292 
       

Krátkodobá časť k 31. decembru 2018 4 332 - 1 517 381 14 564 20 794 
Dlhodobá časť k 31. decembru 2018 39 668 62 17 943 3 250 - 60 923 
Krátkodobá časť k 30. júnu 2019 4 577 - 1 729 383 - 6 689 
Dlhodobá časť k 30. júnu 2019 39 889 62 19 221 3 431 - 62 603 
       

12 Finančné nástroje  

Účtovná hodnota finančných nástrojov: 

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
   

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 49 216 
Pohľadávky z obchodného styku 310 982 345 081 
Ostatné obežné finančné aktíva 4 578 3 925 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 83 158 55 793 

Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch 398 767 405 015 
   

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom 
výsledku – nástroje vlastného imania (Stupeň 2) 2 416 2 428 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty - 
deriváty (Stupeň 2) 824 5 253 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote 3 240 7 681 
   

Finančné aktíva spolu 402 007 412 696 

 

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
   

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 58 699 5 441 
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky 421 895 435 048 
Krátkodobé úvery 31 769 17 216 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 13 215 598 

Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch 525 578 458 303 
   

Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku  
alebo straty - deriváty (Stupeň 2) 686 7 

Finančné záväzky ocenené v reálnej hodnote 686 7 
   

Finančné záväzky spolu 526 264 458 310 
   

Reálna hodnota finančných nástrojov 

Reálna hodnota úverov, pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v amortizovaných nákladoch sa z dôvodu 
ich krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich účtovnej hodnoty. 
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Výška nečerpaných úverových zdrojov k 30. júnu 2019 a 31. decembru 2018 je nasledovná: 

30. jún 2019 

v tis. € 
Zdroje 

celkom 
Čerpané 

úvery 
Colné 

zabezpečenia 
Ostatné 

zabezpečenia 
Nečerpané 

zdroje 
      

Dlhodobé úverové zdroje      
Ostatné 71 914 - 71 914 - - - 

Dlhodobé úverové zdroje spolu 71 914 - 71 914 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 26 728 - 21 726 - - 5 002 
Ostatné 322 625 - 10 000 - 55 610 - 11 135 245 880 

Krátkodobé úverové zdroje spolu 349 353 - 31 726 - 55 610 - 11 135 250 882 
      

Úverové zdroje spolu 421 267 - 103 640 - 55 610 - 11 135 250 882 

 

31. december 2018 

v tis. € 
Zdroje 

celkom 
Čerpané 

úvery 
Colné 

zabezpečenia 
Ostatné 

zabezpečenia 
Nečerpané 

zdroje 
      

Dlhodobé úverové zdroje      
Ostatné 6 039 - 6 039 - - - 

Dlhodobé úverové zdroje spolu 6 039 - 6 039 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje      
Skupina MOL 30 321 - 7 207 - - 23 114 
Ostatné 322 399 - 10 000 - 55 610 -11 689 245 100 

Krátkodobé úverové zdroje spolu 352 720 - 17 207 - 55 610 - 11 689 268 214 
      

Úverové zdroje spolu 358 759 - 23 246 - 55 610 - 11 689 268 214 

Z nečerpaných zdrojov k 30. júnu 2019 boli zdroje vo výške 245 880 tis. € nekomitované (31. december 2018: 
231 183 tis. €). 

13 Podmienené záväzky 

Záruky 

Celková výška poskytnutých záruk subjektom mimo Skupiny k 30. júnu 2019 je 63 tis. € (31. december 2018: 
85 tis. €). 

Investičné a zmluvné záväzky 

Celková výška investičných záväzkov k 30. júnu 2019 je 49 587 tis. € (31. december 2018: 66 220 tis. €), z toho 
záväzky na nákup dlhodobého hmotného majetku predstavujú 48 118 tis. € (31. december 2018: 65 295 tis. €) 
a záväzky na nákup dlhodobého nehmotného majetku predstavujú 1 469 tis. € (31. december 2018: 925 tis. €). 

14 Transakcie so spriaznenými osobami 

Transakcie so spriaznenými osobami: 

v tis. € 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

   

Tržby - výrobky, tovar a materiál 652 516 737 116 
Tržby - služby a ostatné prevádzkové výnosy 60 190 6 146 
Tržby - investície v dcérskych spoločnostiach - 21 000 
Výnosové úroky 35 46 
Prijaté dividendy 775 2 480 
    
Nákupy - suroviny, tovar a energie 357 634 299 906 
Nákupy - služby a ostatné prevádzkové náklady 33 765 4 091 
Nákupy - dlhodobý nehmotný majetok 14 616 2 926 
Nákupy - dlhodobý hmotný majetok 2 930 1 903 
Nákupy - ostatný dlhodobý majetok 3 867 - 
Nákladové úroky 203 237 
Ostatné finančné náklady 19 797 2 167 
   



SLOVNAFT, a.s. 

Poznámky k priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade 

s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej konsolidovanej účtovnej závierky.   14 

 

 

v tis. € 

30. jún 
2019 

31. december 
2018 

   

Pohľadávky 70 394 134 171 
Poskytnuté úvery 2 188 2 172 
Záväzky 98 343 77 476 
Prijaté úvery 27 085 11 821 
   

Náklady na zamestnanecké požitky kľúčových členov manažmentu za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 
predstavovali 817 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 409 tis. €). 

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

Po 30. júni 2019 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v účtovnej závierke. 


