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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 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 Spoločnosti k 30. júnu 2019 bol 2 412 (31. december 2018: 2 567 zamestnancov). 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti k 30. júnu 2019 bol 2 534 (31. december 2018: 2 546 
zamestnancov), z toho počet vedúcich zamestnancov bol 136 (31. december 2018: 135 vedúcich zamestnan-
cov).  

Schválenie a vyhlásenie o zhode  

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

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym valným zhromaž-
dením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019. 

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

Táto priebežná neauditovaná skrátená individuálna účtovná závierka bola zostavená ako priebežná individuálna 
účtovná závierka v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Právnym dôvodom na zostavenie tejto priebežnej neauditovanej skrátenej individuálnej 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 2006 zostavuje individuálnu 
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 Spoločnosťou 
a IFRS prijatými EÚ. 

Táto priebežná neauditovaná skrátená individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s IAS 34 Finančné 
vykazovanie v priebehu účtovného roka. 
 
Táto priebežná neauditovaná skrátená individuálna 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 individuálne účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur. 
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Priebežný neauditovaný individuálny výkaz komplexného výsledku  
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v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

    

Tržby netto 3 1 771 320 1 827 837 
Ostatné prevádzkové výnosy  2 576 19 906 

Prevádzkové výnosy spolu  1 773 896 1 847 743 

    
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru  - 1 449 513 - 1 495 466 
Osobné náklady  - 56 172 - 52 134 
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 75 215 - 70 481 
Služby  - 100 169 - 101 038 
Ostatné prevádzkové náklady  - 72 709 - 59 199 
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby  - 7 498  29 218 

Prevádzkové náklady spolu  - 1 761 276 - 1 749 100 

    
Prevádzkový zisk/(strata) 3 12 620 98 643 
    
Finančné výnosy 4 4 861 31 427 
Finančné náklady  4 - 4 540 - 8 671 

Finančné výnosy/(náklady) netto  321 22 756 

    
Zisk/(strata) pred zdanením  12 941 121 399 
    
Daň z príjmov 5 - 6 798 - 23 331 
    

Zisk/(strata) za účtovné obdobie  6 143 98 068 

    
Ostatný komplexný výsledok:    
    

Poistno-matematické zisky/(straty) z penzijných programov so stanovenými 
požitkami 9.2 - 1 235 - 1 317 
Zmena reálnej hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so 
zmenami vykázanými do ostatného komplexného výsledku 9.2 - 2 330 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k položkám, ktoré nebudú presunuté do 
zisku/(straty) 9.2 259 277 

Položky, ktoré nebudú presunuté do zisku/(straty) spolu  - 976 1 290 

    
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie  - 976 1 290 
    

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  5 167 99 358 

    
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu (€)  0,30 4,75 
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Priebežný neauditovaný individuálny výkaz finančnej pozície k 30. júnu 2019 
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v tis. € Poznámky 
30. jún 

2019 
31. december 

2018  

    
AKTÍVA    
Dlhodobé aktíva    
Dlhodobý nehmotný majetok  20 452 21 699 
Dlhodobý hmotný majetok 6 1 492 209 1 401 193 
Investície v dcérskych spoločnostiach  46 104 46 099 
Investície v pridružených spoločnostiach  71 918 71 918 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými 
do ostatného komplexného výsledku  2 409 2 409 
Ostatné dlhodobé aktíva  5 938 4 152 

Dlhodobé aktíva spolu  1 639 030 1 547 470 

    
Obežné aktíva    
Zásoby 7 268 394 288 085 
Pohľadávky z obchodného styku  291 877 339 206 
Daň z príjmov - pohľadávka  15 354 3 637 
Ostatné obežné aktíva  40 229 62 881 
Peniaze a peňažné ekvivalenty  77 442 49 250 

Obežné aktíva spolu  693 296 743 059 

    
AKTÍVA SPOLU  2 332 326 2 290 529 

    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY    
Vlastné imanie     
Základné imanie   684 758 684 758 
Emisné ážio  121 119 121 119 
Nerozdelený zisk 9.1 772 173 766 030 
Ostatné komponenty vlastného imania 9.2 1 354 2 330 

Vlastné imanie spolu  1 579 404 1 574 237 

    
Dlhodobé záväzky    
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 10.1 57 898 5 436 
Rezervy 11 56 748 56 159 
Odložené daňové záväzky  79 470 72 952 
Ostatné dlhodobé záväzky  15 111 15 354 

Dlhodobé záväzky spolu  209 227 149 901 

    
Krátkodobé záväzky    
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky  514 563 535 469 
Rezervy 11 6 109 20 323 
Krátkodobé úvery 10.2 10 001 10 001 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 10.1 13 022 598 

Krátkodobé záväzky spolu  543 695 566 391 

    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  2 332 326 2 290 529 
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Priebežný neauditovaný individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou priebežnej neauditovanej skrátenej individuálnej účtovnej závierky.  4 
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1. január 2018 684 758 121 119 793 736 - 1 599 613 
      

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 98 068 - 98 068 
Ostatný komplexný výsledok za účtovné 
obdobie - - - 1 290 1 290 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 
celkom - - 98 068 1 290 99 358 

Podnikové kombinácie - - 1 660 - 1 660 

Dividendy - - - 134 064 - - 134 064 

Ostatné zmeny - - - 1 - - 1 

30. jún 2018 684 758 121 119 759 399 1 290 1 566 566 

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 8 150 - 8 150 
Ostatný komplexný výsledok za účtovné 
obdobie - - - - 479 - 479 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 
celkom - - 8 150 - 479 7 671 
Reklasifikácia poistno-matematických 
ziskov/(strát) z penzijných programov so 
stanovenými požitkami - - - 1 519 1 519 - 

31. december 2018 684 758 121 119 766 030 2 330 1 574 237 

Zisk/(strata) za účtovné obdobie - - 6 143 - 6 143 
Ostatný komplexný výsledok za účtovné 
obdobie - - - - 976 - 976 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 
celkom - - 6 143 - 976 5 167 

30. jún 2019 684 758 121 119 772 173 1 354 1 579 404 
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Priebežný neauditovaný individuálny výkaz peňažných tokov  

za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 
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v tis. € Poznámky 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2019 

obdobie 
6 mesiacov 

končiace 
30. júna 2018 

    
    

Zisk/(strata) pred zdanením  12 941 121 399 
    
Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými 
prostriedkami z prevádzkových činností 

 
  

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  75 215 70 481 
Amortizácia štátnych dotácií   - 318 - 403 
Zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty zásob netto  - 1 667 2 262 
Zvýšenie/(zníženie) rezerv netto  - 14 859 - 7 774 
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 18 - 334 
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností  - - 20 967 
Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty pohľadávok 
netto 

 
- 1 490 - 170 

Odpis záväzkov  - 14 - 
Čistý kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov   2 967 7 600 
Výnosové úroky 4 - 148 - 128 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 4 697 224 
Čistá kurzová strata z peňazí a peňažných ekvivalentov 4 - 564 - 76 
Ostatné finančné (zisky)/straty netto   - 1 279 277 
Prijaté dividendy 4 - 2 863 - 10 249 
Účtovná hodnota odovzdaných emisných kvót  14 434 6 784 
Precenenie emisných kvót  - 80 - 3 856 
Ostatné nepeňažné položky  461 280 
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu  83 415 165 350 
    

(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob  21 358 - 30 403 
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku  49 961 - 97 840 
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných aktív  29 493 13 689 
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku  - 20 586 3 764 
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov  5 241 3 447 
    

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb  - 11 738 - 6 669 
    

Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností   157 144 51 338 

    
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  - 119 618 - 57 300 
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  25 463 
Príjmy z predaja dcérskych spoločností  - 21 000 
Obstaranie dcérskej spoločnosti  - 5 - 100 
Poskytnuté dlhodobé úvery   - 3 900 - 4 863 
Splatenie dlhodobých úverov  3 720 2 280 
(Poskytnuté)/splatené krátkodobé úvery netto  - 5 040 273 
Prijaté úroky   120 114 
Ostatné finančné príjmy  6 7 
Prijaté dividendy  1 101 10 249 
Peniaze a peňažné ekvivalenty nadobudnuté v rámci podnikovej kombinácie  - 2 694 

Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  - 123 591 - 25 183 

    
Splatenie dlhodobých bankových úverov 10.3 - - 14 706 
Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto 10.3 - - 6 000 
Splatenie dlhodobých nebankových úverov 10.3 - 6 562 - 262 
Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto  1 383 1 081 
Zaplatené úroky   - 722 - 225 
Ostatné finančné výdavky  - 7 - 204 
Dividendy vyplatené akcionárom   - 17 - 133 711 

Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  - 5 925 - 154 027 

    
Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov 
a peňažných ekvivalentov 

 
27 628 - 127 872 

    
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 8 49 250 142 593 
Dopady kurzových zmien 4 564 76 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 8 77 442 14 797 
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1 Zmeny účtovných zásad  

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

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť 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 Spoločnosti. 

IFRS 16 Lízingy 
Spoločnosť prijala IFRS 16 Lízingy retrospektívne. Porovnateľné informácie za predchádzajúce účtovné obdobie 
neboli v súlade s prechodnými ustanoveniami štandardu upravené. 
 
a) Účtovanie u nájomcu 
 
Spoločnosť 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 Spoločnosť 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 Spoločnosť vykazuje 
lízingové splátky spojené s týmito lízingami rovnomerne ako náklady počas doby lízingu. 
 
Majetok s právom na užívanie Spoločnosť vykazuje v položke „Dlhodobý hmotný majetok“, na tom istom riadku, 
ako vykazuje podkladové aktíva rovnakej povahy, ktoré vlastní.  
 
Záväzky z lízingu Spoločnosť vykazuje v rámci dlhodobých úverov. 
 
Pre účely zostavenie Výkazu peňažných tokov Spoločnosť 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 Spoločnosti 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 Spoločnosť 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 bol ocenený sumou rovnajúcou sa záväzku z lízingu, upraveným o sumu všetkých 
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predplatených alebo časovo rozlíšených lízingových splátok týkajúcich sa tohto lízingu vykázaných vo výkaze 
finančnej pozície k 31. decembru 2018. 

Pri prvotnej aplikácii IFRS 16 Spoločnosť 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 Spoločnosti: 

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

  
Zvýšenie dlhodobého hmotného majetku 69 369 
Zníženie ostatných obežných aktív - 151 
Zvýšenie dlhodobých úverov - 69 218 

Dopad na vlastné imanie netto - 

iii) Významné účtovné odhady a úsudky 

Spoločnosť uplatnila úsudok na určenie doby nájmu niektorých nájomných zmlúv, ktoré zahŕňajú možnosti 
predĺženia alebo ukončenia. Posúdenie, či je Spoločnosť 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 Spoločnosť ako prenajímateľa, sa podstatne nelíšia od predchádzajúcich 
pravidiel a Spoločnosť nie je povinná vykonať žiadne zmeny vzhľadom na aplikáciu IFRS 16. 

2 Sezónne vplyvy 

Niektoré operácie Spoločnosti, najmä maloobchodné činnosti sú vystavené sezónnosti. Na úrovni Spoločnosti 

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  1 423 119 342 417 5 784 - 1 771 320 
Výnosy medzi segmentmi 228 023 - 13 730 - 241 753 - 

Výnosy segmentu 1 651 142 342 417 19 514 - 241 753 1 771 320 
      

Prevádzkový zisk/(strata) 16 333 30 948 - 34 661 - 12 620 
      

 

obdobie 6 mesiacov 
končiace 30. júna 2018 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

Ostatné 
segmenty 

Prevody  
medzi 

segmentmi Spolu 
      

Tržby od externých zákazníkov  1 502 495 319 880 5 462 - 1 827 837 
Výnosy medzi segmentmi 220 226 - 13 909 - 234 135 - 

Výnosy segmentu 1 722 721 319 880 19 371 - 234 135 1 827 837 
      

Prevádzkový zisk/(strata) 88 595 23 565 - 13 517 - 98 643 
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Aktíva a záväzky vykazovateľných prevádzkových segmentov k 30. júnu 2019, resp. 31. decembru 2018 boli nasledovné: 

 

 
v tis. € 

Rafinéria 
a marketing Maloobchod 

 Ostatné 
segmenty 

Nealokované 
položky Spolu 

      

AKTÍVA      
30. jún 2019  1 623 293 251 926 331 404 125 703 2 332 326 
31. december 2018  1 717 415 220 253 245 642 107 219 2 290 529 
      

ZÁVÄZKY      
30. jún 2019 431 309 33 511 52 131 235 971 752 922 
31. december 2018 471 382 36 273 50 359 158 278 716 292 
      

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 

   

Dividendy 2 863 10 249 
Čistý zisk z derivátových operácií 1 280 - 
Čistý kurzový zisk z peňazí a peňažných ekvivalentov 564 76 
Výnosové úroky 148 128 
Zisk z predaja dcérskych spoločností - 20 967 
Ostatné  6 7 

Finančné výnosy spolu 4 861 31 427 
   

Čistá kurzová strata z pohľadávok a záväzkov - 2 968 - 7 600 
Úrokové náklady z rezerv (poznámka 11) - 868 - 563 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek - 697 - 224 
Poplatok za predčasné splatenie úveru - - 199 
Čistá strata z derivátových operácií - - 52 
Zmluvné poplatky za bankové úvery - - 28 
Ostatné  - 7 - 5 

Finančné náklady spolu - 4 540 - 8 671 
   

Finančné výnosy/(náklady) netto 321 22 756 

5 Daň z príjmov 

Daň z príjmov vykázaná v tejto priebežnej neauditovanej skrátenej individuálnej 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 21 16 382 
Odložená daň z príjmov 6 777 6 949 

Daň z príjmov spolu 6 798 23 331 

6 Dlhodobý hmotný majetok 

6.1 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 Spoločnosť nadobudla dlhodobý hmotný majetok vo výške 
94 995 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 46 288 tis. €). V prírastkoch dlhodobého hmotného 
majetku je vo výške 2 177 tis. € zahrnutý dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu (obdobie 
6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 23 tis. €). Za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2019 Spoločnosť vyradila 
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dlhodobý hmotný majetok v účtovnej hodnote 117 tis. €, z čoho dosiahla výnosy vo výške 26 tis. € (obdobie 6 
mesiacov končiace 30. júna 2018: 445 tis. €, výnosy 463 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. 
Najvýznamnejšími premennými pri stanovení peňažných tokov sú diskontné sadzby, zostatkové hodnoty 
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 Spoločnosť 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 individuálnom výkaze komplexného výsledku zahŕňala zníženie hodnoty 
zásob vo výške 5 841 tis. € (obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2018: 1 849 tis. €). 

8 Peniaze a peňažné ekvivalenty 

Na účely 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  55 209 31 335 7 556 25 059 
Krátkodobé bankové vklady 7 177 7 951 2 264 105 166 
Pokladničná hotovosť  14 997 9 908 8 225 12 346 
Ostatné peňažné ekvivalenty 59 56 61 22 
Kontokorentné úvery - - - 3 089 - 
Záväzky z cash-poolingu - - - 220 - 

Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 77 442 49 250 14 797 142 593 

9 Vlastné imanie 

9.1 Nerozdelený zisk 

Distribuovateľné zdroje 

Distribuovateľné zdroje akcionárom k 30. júnu 2019 predstavovali 357 210 tis. € (31. december 2018: 357 210 
tis. €). 

Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie 

Zisk za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 106 218 tis. € bol zúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých 
období. 

Dividendy 

V roku 2019 nebola schválená výplata dividend. 
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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 - 976 - - 1 040 - 
Zmena reálnej hodnoty finančných aktív ocenených  
v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do ostatného 
komplexného výsledku 2 330 2 330 2 330 - 

Ostatné komponenty vlastného imania spolu 1 354 2 330 1 290 - 

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 - 1 235 - 1 317 
Daň z príjmov vzťahujúca sa k poistno-matematickým ziskom/(stratám) z penzijných 
programov so stanovenými požitkami 259 277 

Stav ku koncu obdobia - 976 - 1 040 

Pohyby v zmene reálnej hodnoty finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami vykázanými 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 2 330 - 
Zmeny reálnej hodnoty - 2 330 

Stav ku koncu obdobia 2 330 2 330 

10 Úvery 

10.1 Dlhodobé úvery 

v tis. € Mena 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
    

Záväzky z finančného lízingu EUR 70 920 6 034 

Dlhodobé úvery spolu  70 920 6 034 
    

Krátkodobá časť dlhodobých úverov  - 13 022 - 598 

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov spolu  57 898 5 436 

Záväzky z finančného lízingu  

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

10.2 Krátkodobé úvery 

v tis. € 

30. jún 
2019 

31. december 
2018 

   

Nezaručený bankový úver 10 001 10 001 

Krátkodobé úvery spolu 10 001 10 001 
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10.3 Odsúhlasenie záväzkov z finančných činností 

v tis. € 

Dlhodobé 
bankové 

úvery 

Dlhodobé 
nebankové 

úvery 

Krátkodobé 
bankové 

úvery 

Krátkodobé 
nebankové 

úvery 
     

1. január 2019 - 6 034 10 001 - 
Zmeny účtovnej politiky - 69 219 - - 

Upravené k 1. januáru 2019 - 75 253 10 001 - 
     

Peňažné toky * - - 6 562 - - 
     

Nepeňažné zmeny     
Prírastky finančného lízingu - 2 177 - - 
     

Ostatné zmeny ** - 52 - - 
     

30. jún 2019 - 70 920 10 001 - 

 

v tis. € 

Dlhodobé 
bankové 

úvery 

Dlhodobé 
nebankové 

úvery 

Krátkodobé 
bankové 

úvery 

Krátkodobé 
nebankové 

úvery 
     

1. január 2018 14 678 140 242 6 000 - 
     

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

Nepeňažné zmeny     
Prírastky finančného lízingu - 23 - - 
Ukončenie vykazovania finančného lízingu - - 133 701 - - 
     

Ostatné zmeny ** 28 - - - 
     

30. jún 2018 - 6 302 - - 

* 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. 

11 Rezervy 

v tis. € 

Ochrana 
životného 
prostredia Odchodné Jubilejné Ostatné Spolu 

      

1. január 2018 42 738 12 460 2 732 1 139 59 069 
      

Rezerva vytvorená počas obdobia  
a revízia predchádzajúcich odhadov 4 469 2 558 266 14 597 21 890 
Podnikové kombinácie - 483 126 5 935 6 544 
Úrokový náklad  785 284 56 - 1 125 
Rezerva použitá počas obdobia - 3 992 - 640 - 407 - 7 107 - 12 146 

31. december 2018 44 000 15 145 2 773 14 564 76 482 
      

Rezerva vytvorená počas obdobia 
a revízia predchádzajúcich odhadov 1 627 1 653 224 - 130 3 374 
Úrokový náklad (poznámka 4) 705 138 25 - 868 
Rezerva použitá počas obdobia - 1 866 - 467 - 119 - 14 434 - 16 886 
Prevod do MOL GBS Slovakia, s. r. o. - - 843 - 138 - - 981 

30. jún 2019 44 466 15 626 2 765 - 62 857 
      

Krátkodobá časť k 31. decembru 2018 4 332 1 121 306 14 564 20 323 
Dlhodobá časť k 31. decembru 2018 39 668 14 024 2 467 - 56 159 
Krátkodobá časť k 30. júnu 2019 4 577 1 231 301 - 6 109 
Dlhodobá časť k 30. júnu 2019 39 889 14 395 2 464 - 56 748 
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12 Finančné nástroje 

Účtovná hodnota finančných nástrojov: 

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
   

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 2 838 2 628 
Pohľadávky z obchodného styku 291 877 339 206 
Ostatné obežné finančné aktíva 18 270 11 652 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 77 442 49 250 

Finančné aktíva ocenené v amortizovaných nákladoch 390 427 402 736 
   

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými v ostatnom komplexnom 
výsledku - nástroje vlastného imania (Stupeň 2) 2 409 2 409 
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 3 233 7 662 
   

Finančné aktíva spolu 393 660 410 398 
 

 

v tis. € 
30. jún 

2019 
31. december 

2018 
   

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 57 898 5 436 
Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé finančné záväzky 417 007 441 636 
Krátkodobé úvery 10 001 10 001 
Krátkodobá časť dlhodobých úverov 13 022 598 

Finančné záväzky ocenené v amortizovaných nákladoch 497 928 457 671 
   

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 498 614 457 678 

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. 

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 70 920 - 70 920 - - - 

Dlhodobé úverové zdroje spolu 70 920 - 70 920 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje       
Skupina MOL 5 000 - - - 5 000 
Ostatné 301 600 - 10 000 - 53 410 - 6 396 231 794 

Krátkodobé úverové zdroje spolu 306 600 - 10 000 - 53 410 - 6 396 236 794 
      

Úverové zdroje spolu 377 520 - 80 920 - 53 410 - 6 396 236 794 

 
 

31. december 2018 
v tis. € 

Zdroje 
celkom 

Čerpané 
úvery 

Colné 
zabezpečenia 

Ostatné 
zabezpečenia 

Nečerpané 
zdroje 

      

Dlhodobé úverové zdroje       
Ostatné 6 034 - 6 034 - - - 

Dlhodobé úverové zdroje spolu 6 034 - 6 034 - - - 
      

Krátkodobé úverové zdroje       
Skupina MOL 10 010 - - - 10 010 
Ostatné 301 600 - 10 000 - 53 410 - 7 007 231 183 

Krátkodobé úverové zdroje spolu 311 610 - 10 000 - 53 410 - 7 007 241 193 
      

Úverové zdroje spolu 317 644 - 16 034 - 53 410 - 7 007 241 193 

Z nečerpaných zdrojov k 30. júnu 2019 boli zdroje vo výške 231 794 tis. € nekomitované (31. december 2018: 
231 183 tis. €). 
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13 Podmienené záväzky 

Záruky 

Celková výška poskytnutých záruk k 30. júnu 2019 je 2 393 tis. € (31. december 2018: 2 415 tis. €). 

Prehľad poskytnutých záruk: 

 30. jún 2019 

Dlžník Účel Platnosť 
Výška záruky 

tis. € 
    

SWS spol. s r.o. colná záruka 31. december 2019 2 200 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. obchodné záväzky 7. november 2020 130 
ADOM. M STUDIO, s.r.o. úver 14. december 2020 63 
    

 

 

 
 31. december 2018 

Dlžník Účel Platnosť 
Výška záruky 

tis. € 
    

SWS spol. s r.o. colná záruka 31. december 2019 2 200 
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. obchodné záväzky 7. november 2020 130 
ADOM. M STUDIO, s.r.o. úver 14. december 2020 85 
    

Investičné a zmluvné záväzky 

Celková výška investičných záväzkov k 30. júnu 2019 je 81 408 tis. € (31. december 2018: 100 904 tis. €), z toho 
záväzky na nákup dlhodobého hmotného majetku predstavujú 79 130 tis. € (31. december 2018: 99 171 tis. €) 
a záväzky na nákup dlhodobého nehmotného majetku predstavujú 2 278 tis. € (31. december 2018: 1 733 tis. €).  

14 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 733 674 835 505 
Tržby - služby a ostatné prevádzkové výnosy 60 093 7 188 
Tržby - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - 12 
Tržby - investície v dcérskych spoločnostiach - 21 000 
Výnosové úroky 81 64 
Ostatné finančné výnosy 6 6 
Prijaté dividendy 2 863 10 249 
    

Nákupy - suroviny, tovar a energie 333 851 287 743 
Nákupy - služby a ostatné prevádzkové náklady 80 733 51 649 
Nákupy - dlhodobý hmotný majetok 39 604 11 651 
Nákupy - dlhodobý nehmotný majetok 14 616 2 926 
Nákladové úroky 123 118 
Ostatné finančné náklady 19 771 2 138 
   

 
 

 
 

v tis. € 

30. jún 
2019 

31. december 
2018 

   

Pohľadávky 73 765 145 814 
Poskytnuté úvery 17 794 12 546 
Záväzky 136 662 117 135 
Prijaté úvery 5 283 4 606 
   

 
 

 

 
 

 

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. 


