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SLOVNAFT 

akciová spoloãnosÈ

V˘roãná správa

za rok 1998

„Slovnaft si udrÏí domi-
nantné postavenie na
Slovensku a získa vedúce
postavenie na trhu rop-
n˘ch v˘robkov v regióne
prostredníctvom uspoko-
jovania potrieb zákazní-
kov ako v˘robca s prime-
ran˘mi nákladmi.
Prajeme si, aby kaÏdá
ãinnosÈ v na‰ej spoloã-
nosti bola povaÏovaná za
kvalitnú, s ekologick˘mi
a bezpeãnostn˘mi nor-
mami dosahujúcimi úro-
veÀ Európskej únie.“



Hlavné finanãné ukazovatele Skupiny

1998 1997 1996 1998/97 1997/96

mil. Sk mil. Sk mil. Sk index index

trÏby a v˘nosy  36 734 42 376 37 945 0,87 1,11

náklady (35 595) (38 672) (34 918) 0,92 1,10

zisk pred zdanením 1 139 3 704 3 027 0,31 1,22

zisk po zdanení 
a zúãtovaní men‰inov˘ch podielov 76 1 816 1 581 0,04 1,15

Proti vetru vypúšťame k oblohe budúce

plány na krídlach minuloročných snov. 

Čím vyššie ich dokážeme dostať, tým

ďalej za nás dovidia.



V ‰truktúre Skupiny Slovnaft

nastali v roku 1998 tieto najdôleÏi-

tej‰ie zmeny:

ZaloÏená bola spoloãnosÈ

Slovnaft Supply & Trading, s.r.o.

so 100 %-nou majetkovou úãasÈou

Slovnaft, a. s., ktorá sa zaoberá ná-

kupom a predajom ropy. Skupina

investovaním získala nové obchod-

né podiely v spoloãnostiach The-

ben, a. s. a Bratislavská komoditná

burza a zv˘‰ila svoje obchodné po-

diely v spoloãnostiach Slovnaft

Polska, a. s. a Chémia a.s. ëal‰ie

investície do spoloãností Slovnaft

MontáÏe a opravy, a. s., Slovnaft

Somea, a. s. a Benatech, a. s. ne-

zv˘‰ili obchodn˘ podiel Skupiny.

SpoloãnosÈ Apollo Oil Rohstoff-

handels GmbH, v ktorej má Slov-

naft, a. s. od roku 1997 obchodn˘

podiel 67 %, vykonáva pre Àu ná-

kup ropy.

Slovnaft Metalchem, a. s.

a Slovnaft DEOS, a. s. boli zru‰e-

né bez likvidácie a vãlenené do

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s.

Slovnaft, a. s. odpredal svoju ma-

jetkovú úãasÈ v Slovnaftprojekt,

spol. s r. o. dcérskej spoloãnosti

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s.

Prostredníctvom kapitálov˘ch

transakcií zv˘‰ila sa majetková

úãasÈ Slovnaft, a. s. v Slovnaft

Benzinol, a. s. zo 63,80 % na

85,20 %. SpoloãnosÈ Benzinol plus

ukonãila obchodnú ãinnosÈ

a v‰etky jej aktíva a pasíva pre-

vzala spoloãnosÈ Slovnaft Benzinol,

a.s. PridruÏená spoloãnosÈ Petri-

mex, a.s. vstúpila do likvidácie.

K 1. 7. 1998 bola vykonaná zá-

sadná zmena organizaãnej ‰truktú-

ry Slovnaft, a. s. Vybrané dcérske

spoloãnosti uzatvorili s materskou

spoloãnosÈou zmluvu o vytvorení

holdingovej riadiacej ‰truktúry, kto-

rou prenechali vymedzen˘ okruh

svojich ãinností a právomocí na

riadiacu spoloãnosÈ. Medzi ãinnos-

Èami s jednotn˘mi pravidlami pre

v‰etky spoloãnosti holdingu sú na-

príklad stratégia, obchod, financie,

investície, personálna a sociálna

politika. Z hºadiska finanãného ria-

denia a právnej subjektivity jednot-

liv˘ch spoloãností nedochádza

v‰ak k Ïiadnym zmenám, nakoºko

to legislatíva SR zatiaº neumoÏÀu-

je. Do holdingovej ‰truktúry boli

zahrnuté tie dcérske spoloãnosti,

ktor˘ch zameranie súvisí s hlavnou

ãinnosÈou Slovnaft a. s. 

V materskej spoloãnosti bol b˘-

val˘ obchodn˘ úsek rozãlenen˘ na

úsek marketingu a úsek maloob-

chodu. Bol vytvoren˘ nov˘ úsek

pre riadenie a personalistiku, do

ktorého boli vãlenené niektoré

útvary z b˘valého ekonomického,

personálneho a technicko-investiã-

ného úseku. Okrem t˘chto zmien

bolo uÏ zaãiatkom roku 1998 zvere-

né prevádzkovanie siete ãerpacích

staníc Slovnaft, a. s. do prenájmu

Slovnaft Benzinol, a. s. a k 1.1.1999

V roku 1998 Skupina Slov-

naft dosiahla vo viacer˘ch

oblastiach svojej ãinnosti

dobré v˘sledky. Patrí naìalej

medzi popredné podnikateº-

ské subjekty Slovenskej re-

publiky a má vedúcu pozíciu

v rámci slovenského che-

mického a farmaceutického

priemyslu. Hlavn˘m pred-

metom ãinnosti Skupiny je

spracovanie ropy, distribú-

cia a predaj v˘robkov z ropy.

Skupina opätovne roz‰írila

svoje aktivity aj v zahraniãí.

V hodnotenom období do-

siahol priemern˘ poãet za-

mestnancov v Skupine 

5734 osôb. V tvorbe zisku

Skupina oproti predchádza-

júcim rokom v˘raznej‰ie za-

ostala, priãom dôvody tejto

skutoãnosti vychádzajú pre-

dov‰etk˘m z viacer˘ch ne-

priazniv˘ch vplyvov v mak-

roekonomickom prostredí.

Úvodné slovo 

predsedu

predstavenstva 

a prezidenta

spoloãnosti
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boli pripravené viaceré organizaã-

né zmeny dot˘kajúce sa predo-

v‰etk˘m Slovnaft Benzinol, a.s.

a jej profilácie na prevádzkovanie

a rozvoj ãerpacích staníc. V˘znam-

né zmeny v oblasti obchodn˘ch

ãinností boli realizované zaãiatkom

roku 1999 aj v materskej spoloã-

nosti.

Slovnaft, a.s. spracoval v roku

1998 5,34 mil. ton ropy, ão predsta-

vuje oproti predchádzajúcemu

roku mierne zv˘‰enie spracovania

o 2,2 %. Celé mnoÏstvo ropy bolo

nakúpené v Ruskej federácii pros-

tredníctvom spoloãnosti Apollo Oil

Rohstoffhandels GmbH a prepra-

vené ropovodn˘m systémom

DruÏba. Dodávky ropy boli poãas

roku plynulé a v súlade s potreba-

mi spoloãnosti. Plynul˘ chod hlav-

nej chemickej v˘roby, energetiky

a ekologick˘ch zariadení vytváral

podmienky pre zabezpeãovanie tr-

hom poÏadovanej ‰truktúry v˘rob-

kov. Na komplexe hydrokraku bola

dosiahnutá dosiaº najvy‰‰ia úro-

veÀ spracovania destilátov na po-

lotovary pre finalizáciu motoro-

v˘ch palív. Medziroãn˘ rast v˘roby

bol zaznamenan˘ u rafinérskych,

petrochemick˘ch v˘robkov

i u plastov a v súhrne to predsta-

vuje nav˘‰enie o 215,2 tis. ton. Na

takmer 10%-nom raste v˘roby au-

tomobilov˘ch benzínov má podiel

úspe‰n˘ nábeh a prevádzka no-

vého reformingu s kontinuálnou

regeneráciou katalyzátora, ktor˘

patrí v súãasnosti medzi najmoder-

nej‰ie procesy reformovania benzí-

nov vo svete a jeho technické rie-

‰enie je zaloÏené na ‰piãkovej

licencii americkej firmy UOP.

Pre zákazníkov sme na trh po-

núkli komplexn˘ sortiment v˘rob-

kov v mnoÏstevnom vyjadrení pre-

vy‰ujúcom o 4 % skutoãnosÈ

predaja v roku 1997. Zv˘‰en˘ pre-

daj sme dosiahli u autobenzínov,

motorovej nafty, n-alkánov, glyko-

lov, polyetylénu, polypropylénu,

vykurovacích olejov. I napriek

tomu vo finanãnom vyjadrení po-

klesol medziroãne predaj vlastn˘ch

v˘robkov z materskej spoloãnosti

o takmer 10 %, predov‰etk˘m

z dôvodu poklesu cien prakticky

u v‰etk˘ch v˘robkov nadväzne na

v˘voj cien ropy na svetov˘ch tr-

hoch, ktor˘ch pokles sa zaãal uÏ

v roku 1997. Priemerné ceny reali-

zovanej produkcie v˘znamne po-

klesli a zníÏili tak marÏu medzi

vstupmi a v˘stupmi s priamym do-

padom na tvorbu zisku.

Koncom roku 1998 obchodné

spoloãnosti prevádzkovali 356 ãer-

pacích staníc, z toho v SR 314 âS.

Podiel âS Skupiny Slovnaft z ich

celkového poãtu v SR dosiahol

52%. SkvalitÀovanie a roz‰irovanie

vlastnej obchodnej siete pokraão-

valo v˘stavbou 1 novej a rekon‰-

trukciami 13 existujúcich ãerpacích

staníc. Do pouÏívania bola zavede-

ná ãipová platobná karta spoloã-

nosti Slovnaft Benzinol, a.s. Spo-

loãnosÈ Slovnaft CS, a.s. roz‰írila

svoju sieÈ v âeskej republike o 4

ãerpacie stanice. SpoloãnosÈ Slov-

naft Polska SA zaãala s v˘stavbou

prv˘ch dvoch ãerpacích staníc

v regióne juÏného Poºska.

Slovnaft VÚRUP, a. s. úspe‰ne

ukonãil v˘skumno-v˘vojové práce

na aditivácii nízkosírnej motorovej

nafty, v˘voj novej verzie prísady

Anabex 99 a rie‰enie kaskádového

systému aditivácie motorov˘ch

olejov MADIT. Slovnaft MontáÏe

a opravy, a. s., Slovnaft Stavos,

a.s., Slovnaft Elektroservis, a.s.,

Slovnaft Somea, a.s. sa úspe‰ne

podieºali na realizácii stavieb kom-

plexu EFPA v materskej spoloãnos-

ti. Dobré v˘sledky sme zazname-

nali aj v ìal‰ích spoloãnostiach

Skupiny.

TrÏby Skupiny z predaja tova-

ru a v˘robkov dosiahli 36,3 mld.

Sk, ão je pokles oproti predchá-

dzajúcemu roku o 13,9 %. TrÏby

za export dosiahli podiel 52,7 %.

Export do âeskej republiky bol

v hodnote 7,9 mld. Sk a predsta-

vuje 21,7 % z celkového predaja.

ZníÏenie trÏieb bolo spôsobené

najmä dlhotrvajúcim poklesom

cien takmer v‰etk˘ch ropn˘ch v˘-

robkov na zahraniãn˘ch trhoch

i v tuzemsku.

Cenov˘ prepad u ropy spôso-

bil v materskej spoloãnosti dodat-

kové úroky z niektor˘ch dlhodo-

b˘ch úverov v objeme 1,17 mld.

Sk. Prostriedky z t˘chto úverov sa
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vyuÏívajú na krytie prevádzkového

kapitálu. Tvorbu zisku negatívne

ovplyvnil aj pokles kurzu sloven-

skej koruny a spoloãnosÈ Slovnaft,

a. s. musela vytvoriÈ rezervy na

kurzové straty na úvery a záväzky

vo v˘‰ke 1,6 mld. Sk. ëal‰ie rezer-

vy v objeme 0,29 mld. Sk sa vy-

tvorili na krytie pohºadávok z do-

máceho a zahraniãného obchodu.

Preto zisk pred zdanením vo v˘‰-

ke 909,6 mil. Sk oproti roku 1997

poklesol na necelú tretinu a ãist˘

zisk vo v˘‰ke 11,28 mil. Sk je v˘-

razne ovplyvnen˘ pripoãítateºn˘-

mi poloÏkami k daÀovému zákla-

du, predov‰etk˘m nákladmi na

vytvorenie uveden˘ch rezerv.

Tieto nepriaznivé vplyvy sa

v˘razne prejavili aj v hospodár-

skych v˘sledkoch Skupiny. Pokiaº

hrub˘ zisk zostal na pribliÏne rov-

nakej úrovni predchádzajúceho

roku a prevádzkov˘ zisk bol niÏ‰í

o jednu ‰tvrtinu, zisk pred zdane-

ním vo v˘‰ke 1,14 mld. Sk pred-

stavuje menej ako jednu tretinu

skutoãnosti predchádzajúceho

roku. Celkové finanãné náklady,

najmä v súvislosti s uveden˘mi

vplyvmi vzrástli 2,6-násobne.

Na obstaranie hmotného in-

vestiãného majetku Skupina vy-

naloÏila 10,3 mld. Sk. Objem pre-

investovan˘ch prostriedkov

v materskej spoloãnosti dosiahol

8,03 mld. Sk a najv˘znamnej‰ou

investiãnou akciou bol technolo-

gick˘ komplex EFPA – Zhodnote-

nie ÈaÏk˘ch ropn˘ch frakcií. Ku

koncu roku 1998 bolo z jeho cel-

kového rozpoãtu 17,8 mld. Sk

prefinancovan˘ch vy‰e 85 % a zo

súboru 15 stavieb komplexu bolo

5 stavieb ukonãen˘ch. Uvedenie

komplexu EFPA do prevádzky je

plánované v druhej polovici roku

1999.

ëal‰ími prioritn˘mi oblasÈami

Skupiny pre investiãn˘ rozvoj

v roku 1998 bolo roz‰irovanie

a modernizácia siete ãerpacích

staníc jednotliv˘ch obchodn˘ch

spoloãností pôsobiacich v SR, âR,

v Poºsku a realizácia projektov za-

meran˘ch na ochranu Ïivotného

prostredia.

Aj napriek nedostatoãnému

plneniu niektor˘ch ukazovateºov

vyjadrujem poìakovanie v‰etk˘m

t˘m, ktorí vynaloÏili v nároãn˘ch

ekonomick˘ch podmienkach

zv˘‰ené úsilie na zabezpeãovanie

úloh a rozvoja Skupiny Slovnaft.

V roku 1999 zameriame pozor-

nosÈ na elimináciu nepriazniv˘ch

vplyvov makroekonomického

prostredia na hospodárenie Sku-

piny, na ukonãenie v˘stavby a ná-

beh technologického komplexu

EFPA a na zlep‰enie v‰etk˘ch

na‰ich ãinností.

V mene predstavenstva a za-

mestnancov spoloãností Skupiny

Slovnaft vyjadrujem svoju vìaku

v‰etk˘m akcionárom za ich pretr-

vávajúcu dôveru.



Dozorná rada

Peter ëatel
predseda dozornej rady

generálny riaditeº 
Slovnaft Benzinol, a. s.

Miroslav ·vatarák
ãlen dozornej rady

riaditeº závodu EFPA, Slovnaft, a. s.

Norbert Vanão
ãlen dozornej rady

riaditeº odboru plánu a rozpoãtu,
Slovnaft, a. s.

Marián Bla‰ko
ãlen dozornej rady

pracovník odboru kontroly 
Ministerstvo hospodárstva SR

Pavol Buday
ãlen dozornej rady

predseda OV ZO OZ Chémia SR 
pri Slovnaft, a. s.

Mária Kobzová
ãlenka dozornej rady

vedúca oddelenia tvorby noriem 
a postupov, Slovnaft, a. s.

Peter Krajãír
ãlen dozornej rady

podpredseda OV ZO OZ Chémia SR 
pri Slovnaft, a. s.

Orgány Slovnaft, a. s.

Jolana Petrá‰ová
podpredsedníãka 

predstavenstva
viceprezident

riadenie a personalistika

Ján Kavec
ãlen predstavenstva

viceprezident
v˘roba

Vratko Ka‰‰ovic 
ãlen predstavenstva
viceprezident
stratégia a investície

Du‰an Durmis 
ãlen predstavenstva
viceprezident
ekonomika a financie

Daniel Krajniak
ãlen predstavenstva
viceprezident
maloobchodná sieÈ

Slavomír Hatina
predseda predstavenstva

prezident

Predstavenstvo

Ivan Horvát 
ãlen predstavenstva

viceprezident
marketing



Obchodná ãinnosÈ  a)

V˘robná ãinnosÈ  b)

Investiãná ãinnosÈ  c)

Personálna ãinnosÈ  d)

Ochrana Ïivotného prostredia  e)

Zhodnotenie ekonomickej   f)

ãinnosti 

Systém riadenia kvality  g)

Správa

predstavenstva



Len spoločné presvedčenie o správnosti našej cesty nám dáva silu

lipnúť k predstavám o tom, kadiaľ musí táto cesta viesť.



a) Obchodná ãinnosÈ
Slovnaft, a. s., exportoval svoje v˘robky do 28 krajín sveta 

v hodnote 18,2 mld. Sk. Export predstavoval 

57,70 % z celkového predaja v materskej spoloãnosti.
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V roku 1998 dosiahli trÏby z pre-

daja v˘robkov a tovaru za Skupinu

Slovnaft úroveÀ 36,3 mld. Sk. 

Náklady na predaj boli 24,5 mld. Sk.

Hrub˘ zisk 11,8 mld. Sk bol porov-

nateºn˘ s rokom 1997 (12,0 mld. Sk).

Hodnota predaja vlastn˘ch v˘-

robkov, tovaru a sluÏieb v materskej

spoloãnosti Slovnaft, a. s. dosiahla

31,51 mld. Sk.

Hlavnú surovinu, ropu, nakupo-

val Slovnaft, a. s. prostredníctvom

dcérskej spoloãnosti Apollo Oil Roh-

stoffhandels GmbH. Do Bratislavy ju

prepravila ropovodom DruÏba akcio-

vá spoloãnosÈ Transpetrol Bratisla-

va. Zásobovanie ropou bolo po cel˘

rok plynulé.

Najväã‰ím exportn˘m teritóriom

materskej spoloãnosti bola âeská re-

publika, za ktorou nasledovali Ra-

kúsko, Maìarsko, Nemecko a Poº-

sko. Export do âeskej republiky

predstavoval 22,8 % z celkového

predaja a oproti roku 1997 bol niÏ‰í

o 624,2 mil. Sk. NiÏ‰í objem predaja

bol ovplyvnen˘ dlhotrvajúcim pokle-

som cien prakticky v‰etk˘ch v˘rob-

kov v dôsledku dlhodobo nízkej

ceny ropy na svetov˘ch trhoch.

Predaj motorov˘ch palív na ãer-

pacích staniciach Slovnaft Benzinol,

a. s., dosiahol v˘‰ku 626 mil. litrov.

Priemern˘ predaj dosiahnut˘ na 

1 ãerpacej stanici ãinil 2 mil. litrov.

Slovnaft Benzinol, a. s., predal pros-

tredníctvom veºkoobchodu 441,7 tis.

ton a prostredníctvom maloobcho-

du 497,8 tis. ton ropn˘ch v˘robkov.

Cel˘ objem predaja dosiahol 939,5

tis. ton. V roku 1998 sa Slovnaft

Benzinol, a. s. stal v˘hradn˘m distri-

bútorom predaja mazív MADIT na

trhu Slovenskej republiky.

Nákup ropy

1998  1997 1996

tis. ton %  tis. ton % tis. ton %

Slovnaft, a. s. 5 365,0 100,00 5 269,5 100,00 5 049,0 95,90

Petrimex, a. s. — — — — 214,6 4,10

spolu 5 365,0 100,00 5 269,5 100,00 5 263,6 100,00

Z tej výšky stráca rozdelenie sveta zmysel. Táto krajina je malá

ako prst. Aj náš obchod však stojí na začiatku mnohých ďalších

obchodov.



Ku koncu roka 1998 tvorilo sieÈ

Slovnaft CS, a. s., 33 ãerpacích staníc.

Predaj na ãerpacích staniciach dosiahol

79 mil. litrov. DôleÏit˘m krokom k trva-

lému zvy‰ovaniu predaja pohonn˘ch lá-

tok na ãerpacích staniciach je roz‰irova-

nie poskytovan˘ch sluÏieb a to

predov‰etk˘m moÏnosÈ platiÈ bankov˘-

mi a ostatn˘mi platobn˘mi kartami.

Slovnaft Moravia, spol. s r.o., zabez-

peãuje pre Slovnaft, a. s., veºkoobchod-

n˘ predaj a distribúciu rafinérskych

produktov na území âeskej republiky. 

Ukrslovnaft, s. r.o. prevádzkoval na

Ukrajine 2 ãerpacie stanice s objemom

predaja 8 mil. litrov pohonn˘ch hmôt

a Slovnaft Ukrajina, s. r.o., predal 

6,6 tis. ton pohonn˘ch hmôt.

·truktúra exportu ropn˘ch produktov v roku 1998

1998  1997 1996

tis. Sk %  tis. Sk  % tis. Sk  %

âesko 7 196 660 39,6 7 820 840 38,4 7 162 882 39,9

Rakúsko 2 871 822 15,8 3 226 520 15,8 2 368 539 13,2

Maìarsko 2 120 583 11,7 2 613 071 12,8 2 561 872 14,3

Nemecko 1 674 820 9,2 1 675 471 8,2 1 371 154 7,6

Poºsko 1 524 853 8,4 1 766 103 8,7 1 052 887 5,9

Taliansko 840 331 4,6 649 708 3,2 587 565 3,3

Juhoslávia 374 101 2,1 373 447 1,8 23 159 0,1

Slovinsko 244 312 1,3 503 469 2,5 160 275 0,9

Rumunsko 231 287 1,3 141 767 0,7 10 403 0,1

Holandsko 210 376 1,2 159 259 0,8 244 094 1,4

Belgicko 209 678 1,2 227 591 1,1 215 948 1,2

·vajãiarsko 186 474 1,0 315 193 1,5 1 288 131 7,2

Ostatné 489 505 2,6 896 628 4,4 902 074 5,0

V˘voz spolu 18 174 802 100,00 20 369 067 100,00 17 948 983 100,00
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Predaj pohonn˘ch hmôt na ãerpacích staniciach 

v mil. litrov podºa teritórií 

Teritórium Poãet âS 1998 1997 1996

Slovenská republika 314

Benzíny automobilové 430 460 493

Nafta motorová 196 226 237

spolu 626 686 730

âeská republika 33

Benzíny automobilové 43 33 —

Nafta motorová 36 22 —

spolu 79 55 0

Ukrajina 2

Benzíny automobilové 7 — —

Nafta motorová 1 — —

spolu 8 0 0

TrÏby za predaj v˘robkov a sluÏieb vybran˘ch dcérskych spoloãností

SpoloãnosÈ rok 1998 rok 1998 rok 1997 rok 1997

trÏby z toho trÏby z toho
v mil.Sk Slovnaft, a. s. v mil. Sk Slovnaft, a. s.

% %

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s. 1 601,2 64,8 845,9 72,3 

Slovnaft Trans, a. s. 183,4 62,0 152,9 74,0 

Slovnaft Somea, a. s. 179,5 57,4 86,9 78,6

Slovnaft VÚRUP, a. s. 156,3 66,5 146,3 32,0

Slovnaft Stavos, a. s. 96,9 73,4 284,8 96,3

Slovnaft Elektroservis, a. s. 89,7 31,6 98,4 43,5



b) V˘robná ãinnosÈ
Spracovanie ropy sa uÏ niekoºko rokov udrÏuje na opti-

málnej úrovni, nieão vy‰e 5 mil. ton, ão zodpovedá tech-

nologickej konfigurácii hlavn˘ch v˘robn˘ch jednotiek.

Oproti roku 1997 bolo spracovanie ropy vy‰‰ie 

o 116 tis. ton.
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Kvalitatívne parametre ropy dove-

zenej z Ruskej federácie nemali poãas

roku väã‰ie v˘kyvy. Oproti roku 1997

bola dosiahnutá vy‰‰ia v˘roba moto-

rovej nafty, automobilov˘ch benzí-

nov, technick˘ch a lakov˘ch benzí-

nov, n-alkánov, síry, polyetylénu,

polypropylénu, glykolov a in˘ch pro-

duktov. Najviac sa vyrobilo motoro-

vej nafty v mnoÏstve 1 863,2 tis. ton,

ão predstavuje 34,9 % zo spracovanej

ropy, potom nasledovali vykurovacie

oleje ÈaÏké v mnoÏstve 1 065,2 tis.

ton, automobilové benzíny vyrobené

v objeme 909,2 tis. ton, 176,1 tis. ton

polyetylénu a 175,0 tis. ton asfaltov.

Do trvalej v˘roby bolo zaveden˘ch 

9 nov˘ch a inovovan˘ch v˘robkov,

medzi nimi napríklad cestn˘ asfalt

APOLLOPLAST, ktor˘ získal Zlatú me-

dailu na medzinárodnom veºtrhu

Incheba 1998. Ku koncu roka 1998 bol

zaveden˘ na trh nov˘ plne syntetick˘

motorov˘ olej s najniÏ‰ou viskozitou

MADIT ZERO OW-40.

Svet sa točí stále väčšou rýchlosťou, aby s dobou držal krok.

Stojíme spolu na jednej strane. Spájame sily a celou  svojou váhou

sa vkladáme do našej práce.

·truktúra v˘roby (tis. ton)

1998 1997 1996

rafinérske v˘robky 4 352,3 4 237,2 4 135,5

petrochemické v˘robky 317,8 227,1  297,0

plasty 249,1 239,7 237,9 

Spracovanie surovín (tis. ton)

1998 1997 1996

suroviny celkom 5 616 5 487 5 421

z toho ropa 5 344 5 228  5 180

prepracovanie surovín pre zákazníkov 12 18 8 



c) Rok 1998 bol z pohºadu investiãnej v˘stavby rokom mimo-

riadnej investiãnej aktivity, s druh˘m najvy‰‰ím finanãn˘m

objemom v histórií akciovej spoloãnosti Slovnaft. Na inves-

tiãné práce v roku 1998 Slovnaft, a.s. vynaloÏil 8,03 mld. Sk.

Najv˘znamnej‰ou investiãnou akciou aj v roku 1998 bol

projekt EFPA – Zhodnotenie ÈaÏk˘ch ropn˘ch frakcií.

Investiãná ãinnosÈ
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V priebehu roka 1998 sa dokonãilo

a do uÏívania odovzdalo spolu 19 sta-

vieb, z toho 5 v rámci komplexu EFPA,

v hodnote 1,8 mld. Sk. Ide hlavne

o nasledovné stavby: centrálny velín,

hlavná trafostanica, rekon‰trukcia ná-

drÏí na bl. 51, nádrÏe aditívov, plniaca

lávka autocisterien a iné.

Investiãn˘ program v Slovnaft

Benzinol, a. s. bol prioritne zamera-

n˘ na v˘stavbu a modernizáciu ãer-

pacích staníc, investiãné náklady do-

siahli objem 1,3 mld. Sk. 

Slovnaft CS, a. s. vynaloÏil na in-

vestície 139 mil. Kã. Roz‰íril sieÈ ãer-

pacích staníc o 4 pozície, okrem

toho boli ãerpacie stanice dovyba-

vované zabezpeãovacou technikou 

a klimatizáciou. V celej sieti boli im-

plementované prvky jednotnej kor-

poraãnej identity.

Slovnaft VÚRUP, a.s., investoval

v roku 1998 predov‰etk˘m do nákupu

laboratórnych zariadení. Slovnaft

MontáÏe a opravy, a.s., bol zameran˘

na investície súvisiace so zabezpeãe-

ním prác na stavbách EFPA v celko-

vom finanãnom objeme 37,2 mil. Sk. 

Investície spoloãnosti Slovnaft Trans,

a.s., boli vo v˘‰ke 13,4 mil. Sk, Slov-

naft Elektroservis, a.s., 231 mil. Sk,

Slovnaft Stavos, a.s., 10,6 mil. Sk,

Slovnaft Somea, a.s., 5,9 mil. Sk.

Múdri z nás i v plnej rýchlosti rozpoznávajú správne cesty.

Do nich investujeme, aby tí, čo prídu po nás, mali kadiaľ ísť.



V rámci realizácie sociálnej politiky boli prostried-

ky zo sociálneho fondu a sociálne náklady poskytnu-

té na rekreácie zamestnancov v rekreaãn˘ch zariade-

niach s moÏnosÈou vyuÏívania relaxácie, rehabilitácie

a rekondiãn˘ch pobytov, ìalej na ubytovanie, stravo-

vanie, pred‰kolské zariadenia, Ïivotné a pracovné ju-

bileá, pôÏiãky. Neustále sa zlep‰uje starostlivosÈ o b˘-

val˘ch zamestnancov – dôchodcov.

V zdravotníckej oblasti pôsobí vlastné Priemysel-

né zdravotnícke centrum Slovnaft, a.s., prostredníc-

tvom ktorého sa realizujú vybrané preventívne prog-

ramy so zameraním na ochranu zdravia.

Kardiovaskulárny a onkologick˘ program prebiehali

v rokoch 1995 – 1998. Realizujú sa poradne zdravej

v˘Ïivy, poradÀa pre onkologické ochorenia, proti-

fajãiarska poradÀa, poradÀa pre optimalizáciu pohy-

bovej aktivity.

Spoloãnosti Skupiny v roku 1998 poskytli finanã-

né dary pre tieto úãely a subjekty:

Vzdelávanie a v˘skum – stredné ‰koly regiónu

Bratislavy, BaÈa Junior Achievement SR, Chemicko-

technologická fakulta Slovenskej technickej univerzi-

ty, Ústav polymérov SAV.

Zdravotníctvo – Slovensk˘ ústav srdcov˘ch 

a cievnych chorôb, Klinika pracovného lekárstva 

a toxikológie, Priemyselné zdravotnícke centrum

Slovnaft, a.s.

Kultúra – Medzinárodn˘ filmov˘ festival ART

FILM Trenãianske Teplice, ZdruÏenie klubov Apollo

(Interklub MADIT, Vienok), Opera Slovenského národ-

ného divadla, umeleck˘ súbor Lúãnica, Taneãné di-

vadlo Bralen.

Telov˘chova a ‰port – A·K Inter Slovnaft, ºahko-

atletick˘ míting Slovnaft 1998, Slovenské hnutie ‰pe-

ciálnych olympiád.

Humanita a charita – pomoc obciam postihnu-

t˘ch povodÀami, Detské centrum RuÏomberok,

Liga proti rakovine, Slovensk˘ ãerven˘ kríÏ, Slo-

vensk˘ v˘bor pre UNICEF.

Ekológia – revitalizácia parku pri Avione v Bra-

tislave.

d)
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Personálna ãinnosÈ Vo v‰etk˘ch spoloãnostiach Skupiny sa

sústavne venuje pozornosÈ starostlivosti 

o zamestnancov, ich osobnostnému 

a profesionálnemu rozvoju. SúãasÈou Slov-

naftu, a. s., je aj stredné odborné uãili‰te

chemické a in‰titút vzdelávania.

Stav zamestnancov vo vybran˘ch spoloãnostiach Skupiny

r. 1998 r. 1997 r. 1996 

Slovnaft, a. s. 4 250 4 730  4 885

Slovnaft Benzinol, a. s. 1 308 1 180  1 230

Slovnaft Moravia, spol. s r. o. 28 29  36

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s. 895 355  329

Slovnaft Trans, a. s. 98  101 102

Slovnaft Elektroservis, a. s. 91  77 79

Slovnaft Stavos, a. s. 99  97 106

Slovnaft Somea, a. s. 310  79 82

Slovnaft VÚRUP, a. s. 156  157 156



Ochrana Ïivotného prostredia v akcio-

vej spoloãnosti Slovnaft je dlhodobo po-

vaÏovaná za neoddeliteºnú súãasÈ rozvojo-

vej stratégie. Trvalé zniÏovanie ekologickej

záÈaÏe spôsobenej v˘robnou ãinnosÈou je

zabezpeãované nielen v bezprostrednom

okolí spoloãnosti zniÏovaním vypú‰Èaného

zneãistenia, ale aj roz‰irovaním sortimen-

tu v˘robkov s priazniv˘m ekologick˘m

efektom. 

V júni 1998 sa uskutoãnil v Slovnaft,

a. s. dohliadací audit environmentálneho

systému riadenia podºa ISO 14001 s ús-

pe‰n˘m v˘sledkom. SpoloãnosÈ uÏ druh˘

raz získala prestíÏnu cenu Golden World

Award od Medzinárodnej asociácie Public

Relations za mediálny produkt podporujú-

ci ekologickú v˘chovu detí – Ekonápad

storoãia. 

Ekologick˘ program Slovnaft Benzi-

nol, a. s., sa zameriava na zosúladenie 

objektov ãerpacích staníc s legislatívnymi

poÏiadavkami na ochranu Ïivotného pros-

tredia. 

Systémy hydraulickej ochrany pod-

zemn˘ch vôd sú vybudované na v‰etk˘ch

obchodn˘ch závodoch a prevádzkach. Tie-

to strediská zabezpeãili zber 2 060 ton

opotrebovan˘ch ropn˘ch olejov a ich pre-

pracovanie na energetické palivo vyuÏité

v cementárni RohoÏník.

Aj ostatné spoloãnosti Skupiny sa tr-

valo venujú aktivitám v oblasti Ïivotného

prostredia.

MnoÏstvo emisií vypusten˘ch do ovzdu‰ia vo v˘robnom

areále materskej spoloãnosti bolo oproti predchádzajúce-

mu roku niÏ‰ie o 2,7 %. Celková produkcia odpadov v roku

1998 bola oproti roku 1997 v˘razne niÏ‰ia, ão súvisí s ukon-

ãením búracích a v˘kopov˘ch prác spojen˘ch s v˘stavbou

komplexu EFPA.

e)Ochrana 

Ïivotného prostredia



f) Zhodnotenie 

ekonomickej 

ãinnosti

V roku 1998 Skupina vytvorila zisk na úrovni 

76 mil. Sk. Hospodárske v˘sledky Skupiny ovplyvnili

v priebehu roka 1998 viaceré faktory vonkaj‰ieho

prostredia, ktoré spoloãnosti nemohli ovplyvniÈ.
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I‰lo hlavne o nárast kurzu Sk voãi

USD zavedením plávajúceho kurzu

koruny a v˘voj ceny ropy. Nárast kur-

zu spôsobil zv˘‰ené náklady na ropu

v materskej spoloãnosti a vy‰‰iu tvor-

bu rezerv na úvery.

Najväã‰í dopad mal v˘voj kurzu

Sk na finanãné náklady. Podstatnú

ãasÈ finanãn˘ch nákladov tvoria plate-

né úroky a ostatné náklady na úvery

a pôÏiãky. Ich nárast bol spôsoben˘

vy‰‰ím ãerpaním úverov, ktoré sa vy-

uÏívajú na realizáciu rozvojov˘ch

programov najmä v Slovnaft, a. s.

a v Slovnaft Benzinol, a.s. Celkom

Skupina zaplatila 2 574 mil. Sk nákla-

dov˘ch úrokov a 32 mil. Sk ostatn˘ch

nákladov na úvery a pôÏiãky. Kapitali-

zovan˘ch úrokov do investícií bolo

514 mil. Sk.

Dane
DaÀ z príjmu predstavuje 40%

z daÀového základu po odpoãítaní od-

poãítateºn˘ch zloÏiek a v roku 1998 to

bolo 877 mil. Sk. T̆ m v‰etky spoloã-

nosti Skupiny splnili svoje daÀové po-

vinnosti. Podºa platnej legislatívy zapla-

tené dane z príjmu poãas 3 rokov

podliehajú kontrole daÀov˘ch orgánov.

Na koncoch správnych ciest sú malé raje – naše právo na

trošku tieňa, pretože výsledkom práce  je ďalší košík jabĺk

poznania.

Tvorba hospodárskeho v˘sledku Skupiny

rok 1998 rok 1997 rok 1996

mil. Sk mil. Sk mil. Sk

Prevádzkové trÏby a v˘nosy 36 529 42 525 37 898

Prevádzkové náklady (32 506) (37 182) (34 071)

Prevádzkov˘ zisk 4 023 5 343 3 827 

Finanãné v˘nosy 152 (128) 47

Finanãné náklady (3 089) (1 490) (774)

Podiel na ãistom zisku (strate) 

spoloãnosti v Skupine 53 (21) (73)

Zisk pred zdanením 1 139 3 704 3 027

DaÀ z príjmov (877) (1 728) (1 217)

Podiely in˘ch spoloãníkov (186) (160) (229))

Hospodársky v˘sledok 76 1 816 1 581



V˘nosy z dividend
V˘nosy z dividend predstavujú len

mal˘ zisk pre materskú spoloãnosÈ, ale

i pre celú Skupinu. Prakticky v‰etky zdro-

je vytvorené v spoloãnostiach, patriacich

do Skupiny, sú pouÏívané na rozvoj tej-

ktorej spoloãnosti. Od spoloãností, kde

majú spoloãnosti Skupiny men‰inov˘ po-

diel, získali dividendy v roku 1998 vo v˘‰-

ke 16 mil.Sk. V spoloãnostiach Slovnaft,

a.s. a Slovnaft Benzinol, a. s. sa nepred-

pokladá vyplatenie dividend za rok 1998.

Akvizície 
Kapitálov˘mi transakciami zv˘‰il

Slovnaft, a.s. v novembri 1998 svoj po-

diel v spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a.s.

zo 63,8% na 85,2%. 

Benzinol plus ukonãil v auguste 1998

svoju obchodnú ãinnosÈ a v‰etky jeho

aktíva a pasíva prevzala materská spo-

loãnosÈ Benzinol, a.s., ktorá bola jeho

100%-n˘m vlastníkom.

Poãas roku 1998 Skupina vloÏila ìal-

‰ie investície do svojich dcérskych a pri-

druÏen˘ch spoloãností Slovnaft MontáÏe

a opravy, a. s., Slovnaft Somea, a.s.

a Benatech, a. s. Nedo‰lo v‰ak k zv˘‰e-

niu obchodného podielu Skupiny, preto-

Ïe k nav˘‰eniu základného imania t˘ch-

to spoloãností do‰lo jeho rozdelením

medzi dovtedaj‰ích akcionárov úmerne

ich podielu. Skupina investovala aj do

spoloãností Theben (4 mil. Sk) a Brati-

slavská komoditná burza (2 mil. Sk).

Hotovostn˘ tok a finacovanie
V priebehu roku 1998 do‰lo k po-

klesu stavu peÀaÏn˘ch prostriedkov

o 2 828 mil. Sk, ão je v súlade s realizá-

ciou dlhodobého rozvojového progra-

mu spoloãností Skupiny. Skupina vy-

tvorila ãist˘ cash flow z prevádzkovej

ãinnosti 4 449 mil. Sk. Na obstaranie

hmotného investiãného majetku pouÏi-

la 10,3 mld. Sk. Pri poklese krátkodo-

b˘ch úverov o 1,137 mil. Sk Skupina

potrebné peÀaÏné prostriedky doplnila

prijatím dlhodob˘ch úverov v hodnote

5 052 mil. Sk.

Pre zabezpeãenie svojich finanãn˘ch

potrieb vyuÏívala Skupina úvery a pôÏiã-

ky od domácich a zahraniãn˘ch peÀaÏ-

n˘ch ústavov. V slovensk˘ch korunách

boli úvery na úrovni 1272 mil. Sk a v za-

hraniãn˘ch menách 20 319 mil. Sk. Úve-

ry boli poskytnuté na riziko spoloãností

a Ïiadne neboli ruãené majetkom spolo-

ãností Skupiny. V súvislosti s uveden˘mi

úvermi sa vyÏadovalo dodrÏanie urãi-

t˘ch zmluvn˘ch podmienok.

K 31.12.1998 Skupina poru‰ila niektoré

ustanovenia úverov˘ch zmlúv. Banky

upustili od plnenia t˘chto ustanovení

a pre rok 1999 boli dohodnuté nové

podmienky.

Riadenie rizika ceny
SpoloãnosÈ je vystavená rizikám

zmien úrokov˘ch sadzieb, kurzov˘m rizi-

kám a komoditn˘m cenov˘m rizikám,

ktoré úãinkujú predov‰etk˘m poãas ãer-

pania úverov, ale prejavujú sa aj pri beÏ-

n˘ch obchodn˘ch transakciách v cudzej

mene. Na riadenie t˘chto cenov˘ch rizík

vyuÏíva spoloãnosÈ finaãné deriváty,

s ktor˘mi vykonáva transakcie dcérska

spoloãnosÈ Slovfin, a. s. Skupina sa ne-

zaoberá ‰pekulatívnymi transakciami

s derivátmi.
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Akcie Slovnaft, a. s. sú umiestnené na

trhu kótovan˘ch cenn˘ch papierov Burzy

cenn˘ch papierov v Bratislave (BCPB)

a v Luxembursku. Celkov˘ objem obchodov

na BCPB v roku 1998 dosiahol poãas 243

obchodn˘ch dní hodnotu 299 081 mil. Sk.

Z uvedeného objemu objem obchodov s ak-

ciami Slovnaft, a. s. (anonymné a priame

obchody) predstavoval 2 237 mil. Sk, z toho

pri anonymn˘ch obchodoch objem 62,4 mil.

Sk a pri priamych obchodoch objem 2 174,1

mil. Sk. S akciami Slovnaft, a. s. sa na BCPB

obchodovalo poãas 132 obchodn˘ch dní, ão

predstavuje medzi kótovan˘mi emisiami

‰tvrté miesto podºa poãtu dní obchodova-

nia. Objem anonymn˘ch obchodov realizo-

van˘ch na BCPB s kótovan˘mi akciami

predstavoval 220,6 mil. Sk, na ãom sa obje-

mom 62,4 mil. Sk Slovnaft, a. s. podieºal

28,31 %. Priemerná cena akcií 1. emisie

mala poãas celého roka mierne klesajúci

trend. Minimálna dosiahnutá cena bola

596,- Sk dÀa 29.6.1998 a maximálna cena

946,- Sk dÀa 10.2.1998. Posledn˘ kurz dÀa

18.12.1998, ktor˘ bol posledn˘m obchod-

n˘m dÀom v roku 1998, predstavoval 660,-

Sk. S akciami 2. emisie boli v priebehu roka

1998 uzatvárané iba priame obchody v cel-

kovom objeme 20,7 mil. Sk. 

Prostredníctvom RM-S boli uzatvorené

obchody s akciami Slovnaft, a. s., v objeme

13,1 mil. Sk pri priemernej cene 740,- Sk.

NajniÏ‰ia cena v priebehu roka bola 554,50

Sk a najvy‰‰ia 940,50 Sk. S akciami na‰ej

spoloãnosti sa obchodovalo poãas 231 dní.



g) Systém 

riadenia kvality

Harmonizácia ãinností s t˘mto certifi-

kátom bola potvrdená audítormi spoloã-

nosti SQS v roku 1997. V júni 1998 sa

uskutoãnil obnovovací audit na ISO 9001.

Obidva audity prebehli úspe‰ne bez zá-

vaÏn˘ch nedostatkov. Na základe veºmi

dobr˘ch v˘sledkov externého auditu po-

dºa kritérií na Cenu Slovenskej republiky

za kvalitu obdrÏal Slovnaft, a.s., v novem-

bri 1998 uÏ druh˘krát toto prestíÏne oce-

nenie. Prv˘ raz získal Cenu Slovenskej re-

publiky za kvalitu v roku 1995. 

Slovnaft Benzinol, a.s., zaviedol sys-

tém riadenia kvality podºa ISO 9002 na

svojich obchodn˘ch závodoch. V priebehu

roka 1998 bola vykonaná certifikácia v‰et-

k˘ch ãerpacích staníc a bol vykonan˘ ob-

novovací certifikaãn˘ audit v závode Hor-

n˘ Hriãov.

Slovnaft MontáÏe a opravy, a.s., získal

v júni 1997 certifikát ISO 9002. Ako jedna 

z prv˘ch spoloãností na Slovensku získal

v decembri 1998 certifikát kvality pre zvá-

ranie podºa EN 729-2.

Slovnaft VÚRUP, a.s., v priebehu roka

1998 získal certifikát podºa ISO 9001. 

SpoloãnosÈ Slovnaft Elektroservis,

a.s., získala certifikát ISO 9002.  

Slovnaft Somea, a.s., dostal v roku

1998 Cenu Slovenskej republiky za kvalitu.

Zavádzanie systému riadenia kvality

prebieha aj v ostatn˘ch spoloãnostiach

Skupiny.

Od roku 1995 vlastní Slovnaft, a. s., medzinárodn˘

certifikát ISO 9001, ktor˘ pokr˘va systém riadenia

kvality v celej spoloãnosti.

Poznanie nás zaväzuje napredovať. Rátame s ním

ako  s jednou z veličín. Presnosť je predpokladom

správneho riešenia pre spokojnosť tých, ktorým

prinášame výsledok.
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Konsolidovaná 

úãtovná závierka

Úvod
Táto konsolidovaná úãtovná závierka

k 31. decembru 1998 bola zostavená po-

dºa medzinárodn˘ch úãtovn˘ch ‰tandar-

dov („MÚ·“) za Slovnaft, a. s. („Spoloã-

nosÈ“) a jeho dcérske spoloãnosti, spolu

tvoriace „Skupinu“.

Konsolidovaná súvaha za predchá-

dzajúce úãtovné obdobie, t.j. k 31. de-

cembru 1997 a k nej prislúchajúce v˘ka-

zy ziskov a strát, zmien vlastného

imania a cash flow za rok 1997 boli au-

ditované audítormi spoloãnosti. Audí-

torská správa zo dÀa 25. marca 1998 ku

konsolidovanej úãtovnej závierke, z kto-

rej boli odvodené tieto porovnateºné

údaje, obsahuje audítorsk˘ v˘rok bez

v˘hrady.

Slovnaft, a. s. ako akciová spoloãnosÈ

vznikol dÀa 1. mája 1992. Do tohto ter-

mínu bol Slovnaft ‰tátnym podnikom.

SpoloãnosÈ je akciovou spoloãnosÈou

a vznikla v súlade so slovensk˘mi zá-

konmi. SpoloãnosÈ je primárne kótova-

ná na Bratislavskej burze cenn˘ch 

papierov a jej akcie sú kótované aj 

v Luxembursku.

Hlavná ãinnosÈ
Hlavn˘m predmetom ãinnosti Sku-

piny je spracovanie ropy, distribúcia

a predaj v˘robkov z ropy. Do 31. de-

cembra 1997 bolo k zv˘‰eniu cien v˘-

robkov potrebné vopred schválené po-

volenie ‰tátnymi orgánmi. 

Od 1. januára 1998 táto re‰triktívna

podmienka neplatí.

Zamestnanci
V roku 1998 bol priemern˘ poãet za-

mestnancov v Skupine 5 734 (1997: 5949).

Rok 2000 
Skupina prijala a realizuje program

t˘kajúci sa problému roku 2000, ktor˘

vzniká kvôli tomu, Ïe mnoho star‰ích

poãítaãov˘ch programov nie je schop-

n˘ch vysporiadaÈ sa so zmenou dátumu

na prelome storoãí. Z tohto pohºadu

SpoloãnosÈ vykonala previerku svojich

poãítaãov˘ch systémov a procesov a vy-

pracovala plán na opravu a prispôsobe-

nie t˘ch systémov, ktoré si to vyÏadujú.

Tento problém je v‰ak natoºko zloÏit˘, 

Ïe nie je moÏné zaruãiÈ úplné vyrie‰enie

problému roku 2000. SpoloãnosÈ v‰ak

verí, Ïe stupeÀ pripravenosti dosiahne

prijateºnú úroveÀ.

Odhadujeme, Ïe celkové náklady

spojené s vyrie‰ením problému roku

2000 dosiahnu v˘‰ku 48 miliónov Sk,

z ãoho 5,6 milióna Sk bolo vynaloÏené

v roku 1998, zvy‰ok bude vynaloÏen˘

v roku 1999.

Mena, v ktorej sa vykazujú údaje
Údaje v konsolidovanej úãtovnej zá-

vierke sú vykázané v miliónoch sloven-

sk˘ch korún („v mil. Sk“).

Sídlo spoloãnosti:
Sídlom spoloãnosti Slovnaft, a. s., je:

Vlãie hrdlo

824 12 Bratislava

Slovenská republika
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Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 1998

1998 1997   

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

Stále aktíva

Finanãné investície v podnikoch
s rozhodujúcim a podstatn˘m vplyvom  1,2,3 1 611 1 421

Ostatné finanãné investície  4 211 573

Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãn˘ majetok  5 42 507 34 176

Stále aktíva spolu  44 329 36 170

ObeÏné aktíva

Zásoby  6 3 402 4 343

Pohºadávky a poskytnuté preddavky 7 5 535 5 779

Obchodovateºné cenné papiere 8 288 0

Finanãn˘ majetok  26  1 669  4 497

ObeÏné aktíva spolu  10 894 14 619

Aktíva spolu  55 223 50 789

Vlastné imanie a záväzky

Základné imanie 14  16 469 16 469

Vlastné akcie 14  0 – 963

Ostatné fondy  15  9 261  9 107

Vlastné imanie spolu  25 730 24 613

Podiely in˘ch akcionárov 16 494  1 837 

Dlhodobé záväzky

Úvery a iné pôÏiãky  9 15 902 13 496

Rezervy  10 176 358

V˘nosy budúcich období  11 797 691

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 12 45 8

Záväzky  54  21

Dlhodobé záväzky spolu  16 974 14 574

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku 13 5 563 5 767

Úvery a iné pôÏiãky  9 6 462  3 998

Krátkodobé záväzky spolu  12 025 9 765

Záväzky spolu  28 999 24 339

Záväzky, podiely in˘ch akcionárov
a vlastné imanie spolu  55 223 50 789



Konsolidovan˘ v˘kaz ziskov a strát k 31. decembru 1998

1998 1997

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby z predaja tovaru a v˘robkov 17 36 344  42 204

Náklady na predaj tovaru a v˘robkov 18 (24 547) (30 204)  

Hrub˘ zisk  11 797 12 000

Iné prevádzkové v˘nosy 18 185 321

Prepravné náklady 18 (793) (785)

Prevádzkové náklady 18 (7 166)  (6 193)  

Prevádzkov˘ zisk 4 023 5 343

Zisk (strata) z ostatn˘ch finanãn˘ch investícií 20 205 (149)

âisté kurzové straty (1 238)   (1 133)

Finanãné náklady  21 (1 851) (357)

Zisk pred zdanením 1 139 3 704

Zdanenie  22 (877)  (1 728)

Zisk po zdanení 262 1 976

Podiely in˘ch akcionárov  16 (186)  (160)

âist˘ zisk za rok 76 1 816

Zisk na akciu  23 4,9 Sk  117,1 Sk

Poznámky ku konsolidovanej úãtovnej závierke tvoria jej neoddeliteºnú súãasÈ.
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Konsolidovan˘ v˘kaz zmien vlastného imania k 31. decembru 1998 (v mil. Sk)

Základné Vlastné  Zákonn˘  Ostatné  Rezerva   Nerozdelen˘ Spolu
imanie akcie rezervn˘ fond fondy na kurzové zisk

rozdiely
z prepoãtu

Stav k 1 januáru 1997 16 469 (963) 1 553 4 736 — 1 412 23 207 

Hospodársky v˘sledok 

za obdobie — — — — — 1 816 1 816 

Dividendy (pozn. 24) — — — — — (309) (309)

Dopad v˘men. kurzov (pozn. 15) — — — — (101) — (101)

Prevod do fondov (pozn. 15) — — 65 817 — (882) —

Stav k 31. decembru 1997 16 469 (963) 1 618 5 553 (101) 2 037 24 613

Stav k 1. januáru 1998 16 469 (963) 1 618 5 553 (101) 2 037 24 613 

Hospodársky v˘sledok 

za obdobie — — — — — 76 76 

Dividendy (pozn. 24) — — — — — (466) (466)

Dopad v˘men. kurzov (pozn. 15) — — — — 109 — 109 

Kapitálové transakcie 

s akcionármi (pozn. 14) — 963 — — — 435 1 398 

Prevod do fondov (pozn. 15) — — 85 1 158 — (1 243) —

Stav k 31. decembru 1998 16 469 — 1 703 6 711 8 839 25 730

Poznámky ku konsolidovanej úãtovnej závierke tvoria jej neoddeliteºnú súãasÈ.



Konsolidovan˘ v˘kaz cash flow k 31. decembru 1998

1998 1997

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

Prevádzková ãinnosÈ

Cash flow z prevádzkovej ãinnosti 25 8 022 5 094

Úroky platené (1 721)  (1 174)

Úroky prijaté 257  430 

Platené dane z príjmu   (2 109) (1 126)

âist˘ cash flow z prevádzkovej ãinnosti 4 449 3 224

Cash flow z investiãnej ãinnosti

Obstaranie majetkov˘ch úãastí v spoloãnostiach 
s rozhodujúcim alebo podstatn˘m vplyvom 2 (169)  0

Obstaranie in˘ch finanãn˘ch investícií 4 (33) (1 312)

Príjmy z predaja ostatn˘ch finanãn˘ch investícií 4 79 1 294

Obstaranie HIM 5 (10 290) (10 557)

Príjmy z predaja HIM 5 50 195

V˘nos z finanãn˘ch investícií 21 36

·tátne dotácie prijaté 11 78 152

âist˘ cash-flow z investiãnej ãinnosti (10 264) (10 192)

Cash-flow z financovania

Prijaté dlhodobé úvery 5 052 6 978

Splátky krátkodob˘ch úverov (1 137) (945)

Dividendy vyplatené akcionárom Skupiny 24 (462) (309)

Dividendy vyplatené in˘m akcionárom 16,24 (50) 0

Kurzové zisky a (straty) – ãisté (416) (703)

âist˘ cash-flow z financovania 2 987 5 021

âisté (zníÏenie) / zv˘‰enie peÀaÏn˘ch prostriedkov (2 828) (1 947)

Poãiatoãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 28 4 497 6 444

Koneãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 28 1 669 4 497

Poznámky ku konsolidovanej úãtovnej závierke tvoria jej neoddeliteºnú súãasÈ.
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Poznámky ku konsolidovanej 

úãtovnej závierke

Pri príprave tejto konsolidovanej úã-

tovnej závierky sa konzistentne aplikova-

li tieto najdôleÏitej‰ie úãtovné postupy:

(a) V˘chodiská pre zostavenie úãtov-
nej závierky
Konsolidovaná úãtovná závierka Sku-

piny bola zostavená v súlade s medziná-

rodn˘mi úãtovn˘mi ‰tandardmi. Konsoli-

dovaná úãtovná závierka bola zostavená

uplatnením princípu historick˘ch cien.

Pri príprave tejto konsolidovanej úã-

tovnej závierky vychádzala Skupina z re-

vidovaného ‰tandardu IAS 12 o daniach

z príjmov. Tento ‰tandard je platn˘ pre

úãtovné obdobia, ktoré zaãínajú 1. januá-

rom 1998 a neskôr. Jeho prijatie si nevy-

Ïiadalo potrebu opraviÈ údaje za minulé

úãtovné obdobie, ale v tejto konsolidova-

nej úãtovnej závierke do‰lo vìaka nemu

k ist˘m zmenám v jej obsahu a prezentá-

cii. Prezentácia údajov za minulé obdobie

bola upravená.

(b) Zásady konsolidácie
V konsolidovanej úãtovnej závierke sú

zahrnuté úãtovné v˘kazy materskej spo-

loãnosti a jej dcérskych spoloãností. Za

dcérsku spoloãnosÈ sa povaÏuje taká

právnická osoba, ktorej ãinnosÈ je kontro-

lovaná SpoloãnosÈou, ão obyãajne zna-

mená priamy alebo nepriamy podiel na

hlasovacích právach vy‰‰í ako 50%. V˘-

sledky dcérskych spoloãností sú do kon-

solidovanej úãtovnej závierky zahrnuté

metódou úplnej konsolidácie alebo metó-

dou uvedenia do ekvivalencie v závislosti

od toho, ak˘ je ich vplyv na konsolidova-

nú úãtovnú závierku (poznámky 1, 2 a 3).

PridruÏené spoloãnosti, v ktor˘ch má

SpoloãnosÈ podstatn˘, ale nie rozhodujú-

ci vplyv, sú do konsolidácie zahrnuté me-

tódou uvedenia do ekvivalencie (poznám-

ka 3). Podstatn˘ vplyv obyãajne znamená

priamy alebo nepriamy podiel na hlaso-

vacích právach v rozpätí 20 aÏ 50%.

Spoloãné podniky, v ktor˘ch sa Spo-

loãnosÈ spoloãne podieºa na riadení

a kontrole, sú vzhºadom na ich ne-

v˘znamn˘ dopad v konsolidovanej úã-

tovnej závierke zúãtované metódou uve-

denia do ekvivalencie (poznámka 3).

Dopad transakcií uskutoãnen˘ch me-

dzi subjektami Skupiny je eliminovan˘.

(c) Metóda konsolidácie
Akvizície sa úãtujú kúpnou úãtovnou

metódou. Podiel Spoloãnosti na jednot-

liv˘ch obstaran˘ch aktívach a pasívach

sa úãtuje samostatne ku dÀu akvizície

v ich skutoãnej hodnote k tomuto dÀu.

(d) Investiãné podiely
Dlhodobé investiãné podiely, okrem

podielov v dcérskych spoloãnostiach, pri-

druÏen˘ch spoloãnostiach a spoloãn˘ch

podnikoch, sú vykázané v obstarávacích

cenách, pokiaº nedo‰lo k trvalému zníÏe-

niu ich hodnoty pod úroveÀ obstarávacích

cien. V takomto prípade sú investiãné po-

diely vykázané v ich realizovateºnej hod-

note a pokles je zaúãtovan˘ do nákladov.

(e) Goodwill
Goodwill alebo negatívny goodwill

vzniká z obstarania podielu v dcérskej

alebo pridruÏenej spoloãnosti. Predstavu-

je kladn˘, alebo v prípade negatívneho



goodwillu záporn˘ rozdiel medzi nadobú-

dacou cenou a podielom obstarávateºa na

skutoãnej hodnote obstaran˘ch aktív. Go-

odwill alebo negatívny goodwill sa kapitali-

zuje ku dÀu obstarania, negatívny goodwill

je vykázan˘ v poloÏke v˘nosy budúcich ob-

dobí a rovnomerne sa odpisuje poãas

predpokladanej doby Ïivotnosti, obyãajne

poãas 5 rokov. V prípade, Ïe podiel v danej

spoloãnosti je následne predan˘, príslu‰ná

v˘‰ka goodwillu je zaúãtovaná vo v˘kaze

ziskov a strát v ãase predaja ako súãasÈ v˘-

nosov alebo straty z tohto predaja.

(f) Hmotn˘ investiãn˘ majetok
Hmotn˘ investiãn˘ majetok s v˘nim-

kou pozemkov je v konsolidovanej úãtov-

nej závierke uveden˘ v obstarávacích ce-

nách zníÏen˘ch o oprávky. Obstarávacie

ceny zah⁄Àajú v‰etky vedºaj‰ie náklady

priamo vynaloÏené na obstaranie HIM do

doby jeho zaradenia do pouÏívania. Sú-

ãasÈou obstarávacej ceny sú aj úroky z in-

vestiãn˘ch úverov urãen˘ch na obstaranie

HIM, a to do doby zaradenia do pouÏíva-

nia. Pozemky boli uvedené v hodnote sta-

novenej podºa platnej legislatívy v dobe

prevodu vlastníckych práv na Skupinu.

Tieto ceny sa povaÏujú za obstarávacie

ceny. PoloÏky HIM, ktoré sú fyzicky zlikvi-

dované alebo in˘m spôsobom vyradené,

sú v súvahe eliminované zároveÀ s príslu-

‰n˘mi oprávkami. V‰etky zisky alebo stra-

ty vypl˘vajúce z ich vyradenia alebo pre-

daja sú uvádzané vo v˘kaze ziskov a strát.

Odpisy zúãtované vo v˘kaze ziskov a

strát sa poãítajú lineárne od doby zarade-

nia majetku do uÏívania v obstarávacích

cenách alebo ocenení tak, aby sa majetok

poãas svojej doby ekonomickej Ïivotnosti

rovnomerne odpisoval aÏ na odhadnutú

zostatkovú cenu:

PouÏívané doby ekonomickej Ïivotnosti sú nasledovné:

Roky

Budovy a stavby 30 – 40

V˘robné stroje a zariadenia 8 – 15

Ostatn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetok 4 – 8

(g) Zásoby

Zásoby sú uvedené buì v obstaráva-

cích cenách alebo v ich ãistej realizova-

teºnej hodnote podºa toho, ktorá je niÏ‰ia.

OceÀujú sa metódou FIFO (prv˘ do skla-

du, prv˘ zo skladu). Hodnota zásob roz-

pracovanej v˘roby a hotov˘ch v˘robkov

zah⁄Àa materiál, priame mzdové náklady

a pomernú ãasÈ variabiln˘ch a fixn˘ch re-

Ïijn˘ch nákladov, priãom pri rozvrhovaní

fixn˘ch reÏijn˘ch nákladov sa vychádza

z beÏnej v˘robnej kapacity. K pomalyob-

rátkov˘m a zastaral˘m zásobám sa tvoria

opravné poloÏky v potrebnej v˘‰ke.

(h) Pohºadávky
Pohºadávky sa oceÀujú v predpokla-

danej realizovateºnej hodnote po zohºad-

není tvorby opravnej poloÏky k pochyb-

n˘m a nedobytn˘m pohºadávkam.

(i) Finanãn˘ majetok
Finanãn˘ majetok predstavuje hoto-

vosÈ a peniaze na bankov˘ch úãtoch, ako

i vysoko likvidné cenné papiere s ne-

v˘znamn˘m rizikom zmien ich hodnoty

s pôvodnou dobou splatnosti v ãase ob-

starania tri mesiace alebo krat‰ou.

(j) Obchodovateºné cenné papiere
Krátkodobé obchodovateºné cenné

papiere sú uvedené buì v cenách ob-

starania alebo v trhovej cene urãovanej

individuálne pre jednotlivé druhy cen-

n˘ch papierov, podºa toho, ktorá je

niÏ‰ia.

Pozemky sa neodpisujú vzhºadom na to, Ïe ich ÏivotnosÈ sa povaÏuje za neobmedzenú.
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(k) OdloÏená daÀ z príjmu

O odloÏenej dani z príjmov sa úãtuje,

s pouÏitím záväzkovej metódy, v prípade

v‰etk˘ch doãasn˘ch rozdielov medzi daÀo-

vou hodnotou aktív a pasív a ich úãtovnou

hodnotou pre úãely úãtovn˘ch v˘kazov. Od-

loÏená daÀ z príjmov sa vypoãíta na základe

v súãasnosti platn˘ch daÀov˘ch sadzieb.

Najv˘znamnej‰ie doãasné rozdiely vy-

pl˘vajú z odpisov hmotného investiãného

majetku a nerealizovan˘ch kurzov˘ch roz-

dielov. O odloÏenej daÀovej pohºadávke sa

úãtuje v rozsahu, v akom sa oãakáva bu-

dúci zdaniteºn˘ príjem, oproti ktorému sa

budú môcÈ realizovaÈ doãasné rozdiely. 

(l) Cudzie meny
Pre potreby konsolidácie sú aktíva

a pasíva zahraniãn˘ch dcérskych spoloãností

prepoãítavané v˘menn˘m kurzom platn˘m

k súvahovému dÀu a poloÏky v˘kazu ziskov

a strát a v˘kazu cash-flow sú prepoãítané

podºa priemerného kurzu za dané obdobie. 

Rozdiely vypl˘vajúce z prepoãtu ãistej

hodnoty investície v zahraniãnej dcérskej

spoloãnosti alebo zahraniãnej spoloãnosti

s podstatn˘m vplyvom spolu s rozdielom

z prepoãtu v˘kazu ziskov a strát priemer-

n˘m kurzom a kurzom platn˘m k súvahové-

mu dÀu sú vykázané v rezervách. V‰etky

ostatné kurzové rozdiely vypl˘vajúce z usku-

toãnen˘ch operácií alebo z prepoãtu peÀaÏ-

n˘ch aktív a pasív kurzom k súvahovému

dÀu sú zahrnuté vo v˘kaze ziskov a strát.

(m) Opravy a údrÏba
Pre kaÏdé v˘robné zariadenie je zosta-

vovan˘ plán opráv. Pre tie v˘robné zaria-

denia, u ktor˘ch sa opravy vykonávajú pe-

riodicky, sa na základe tohto plánu

a odhadu nákladov na opravy kaÏdoroãne

stanoví predpokladaná v˘‰ka rezervy.

(n) Moment realizácie v˘nosov
V˘nosy bez DPH a spotrebn˘ch daní,

ktoré zah⁄Àajú hodnotu tovaru a poskyto-

van˘ch sluÏieb s v˘nimkou obchodov

v rámci podnikov Skupiny zahrnut˘ch me-

tódou úplnej konsolidácie, sú vo v‰eobec-

nosti zaúãtované ku dÀu zdaniteºného pl-

nenia.

(o) V˘skum a v˘voj 

Náklady na v˘skum a v˘voj sa premie-

tajú do v˘kazu ziskov a strát v ãase vyna-

loÏenia.

(p) Finanãné náklady
Úroky a ostatné finanãné náklady

z v˘znamn˘ch investiãn˘ch úverov, sa do

doby ukonãenia investiãnej v˘stavby kapi-

talizujú. V‰etky ostatné úroky sa úãtujú do

nákladov.

(q) Záväzky t˘kajúce sa ochrany Ïivot-
ného prostredia
Záväzky vypl˘vajúce z nákladov na ochra-

nu Ïivotného prostredia sa úãtujú v prípade,

Ïe ich moÏno na základe dostupn˘ch informá-

cií odôvodnene predpokladaÈ a odhadovaÈ.

(r) Platby na sociálne a dôchodkové za-
bezpeãenie
Z vyplaten˘ch hrub˘ch miezd sa odvá-

dzajú ‰tátu príspevky na zákonné zdravot-

né a dôchodkové zabezpeãenie a príspe-

vok do fondu zamestnanosti podºa sadzieb

platn˘ch poãas roka. Platby na sociálne za-

bezpeãenie sú premietnuté vo v˘kaze zis-

kov a strát v rovnakom období ako príslu‰-

né v˘platy miezd. Skupina nemá Ïiadny

záväzok odvádzaÈ prostriedky do t˘chto

fondov nad zákonom stanoven˘ rámec.

(s) ·tátne dotácie
·tátne dotácie poskytnuté na investiã-

nú v˘stavbu sú uvedené ako v˘nosy budú-

cich období a systematicky zúãtovávané

do v˘kazu ziskov a strát poãas doby eko-

nomickej Ïivotnosti príslu‰ného majetku.

(t) Finanãné deriváty
Skupina vyuÏíva finanãné deriváty za

úãelom zníÏenia rizika vypl˘vajúceho z po-

hybov v˘menn˘ch kurzov zahraniãn˘ch

mien, úrokov˘ch sadzieb a zmien v nákup-

nej cene ropy. Finanãné deriváty sú ocene-

né v ich trhovej hodnote v podsúvahov˘ch

poloÏkách a v‰etky k nim prislúchajúce zis-

ky a straty sú premietnuté v rovnakom ob-

dobí ako zisky alebo straty vypl˘vajúce

z k nim prislúchajúceho finanãného in‰tru-

mentu alebo transakcie.



1 ·truktúra skupiny
NiÏ‰ie uvádzame zoznam najv˘znamnej‰ích dcérskych a pridruÏen˘ch spoloãností a spoloãn˘ch podni-

kov k 31. decembru 1998:

(1 100% akcií vlastnen˘ch priamo spoloãnosÈou Benzinol, a. s.
(2) 100% akcií vlastnen˘ch priamo spoloãnosÈou Slovnaft Moravia s. r. o. od 26. júna 1998
(3) vlastnená spoloãnostami Slovnaft Moravia, s. r. o. (38,5%), Benol s. r. o. (29,5%) a Slovnaft Benzinol (32,0%).
(4) vlastnená spoloãnosÈou Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s.
(5) vlastnená priamo spoloãnosÈou Slovnaft, a. s. (80,5%) a Slovnaft Benzinol, a. s. (19,5%)
(6) vlastnená priamo spoloãnosÈou Slovnaft, a. s. (39,9%) a Slovnaft Benzinol, a. s. (2,8%)

Krajina  Majetková Metóda Základná
Obchodné meno  registrácie úãasÈ v %  konsolidácie ãinnosÈ

Dcérske spoloãnosti

Slovnaft Benzinol, a. s. Slovensko 85,2 úplná maloobchod

Slovnaft Moravia s. r. o. âeská republika 100,0 úplná veºkoobchod

Slovnaft CS, a. s. (3) âeská republika 95,3 úplná maloobchod

Benol s. r. o. (2) âeská republika 100,0 úplná veºkoobchod

Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH Rakúsko 67,0 úplná obchod s ropou

Benatech, a. s.(1) Slovensko 85,2 do ekvivalencie opravy a údrÏba

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie opravy a údrÏba

Slovnaftprojekt s. r. o.(4) Slovensko 92,1 do ekvivalencie projekãná ãinnosÈ

Slovnaft Elektroservis, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie servis telekom. zar.
a elektrozariadení

Slovnaft Somea, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie servis automatiz. 
a meracej tech.

Slovnaft Stavos, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie stavebníctvo

Slovfin s. r. o. Slovensko 100,0 do ekvivalencie obchodovanie 
s cenn˘mi papier.

SWS s. r. o. Slovensko 51,2 do ekvivalencie zmluvná preprava

Slovnaft Reprografia s. r. o. Slovensko 95,3 do ekvivalencie tlaã

Slovnaft Senes s. r. o. Slovensko 92,8 do ekvivalencie opravy a údrÏba

Slovnaft Trans, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie autodoprava

CHZP Apollo, a. s. Slovensko 51,0 nekonsolidovaná zdravotná poisÈovÀa

Priemysel. zdravot. centrum, a. s. 100,0 zdravot. starostliv.

Slovnaft Ukrajina Ukrajina 89,0 do ekvivalencie veºkoobchod

UkrSlovnaft s. r. o. Ukrajina 85,0 do ekvivalencie maloobchod

Slovnaft VURUP, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie v˘skum a v˘voj

Slovnaft Rekreacentrum, a.s. (5) Slovensko 97,1 do ekvivalencie rekreaãné sluÏby

Slovnaft Polska SA Poºsko 100,0 do ekvivalencie veºko- a maloobch.

Slovnaft SAT, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie servis regul. tech.

Slovnaft Supply&Trading, s. r.o. Slovensko 100,0 do ekvivalencie nákup a predaj ropy

Spoloãné podniky

Slovpack s. r. o. Slovensko 50,0 do ekvivalencie v˘roba fólie

PridruÏené spoloãnosti

MG Slovnaft s. r. o. Slovensko 49,0 do ekvivalencie v˘r. tech. plynov

Chémia, a. s.(6) Slovensko 42,3 do ekvivalencie správa majetku

Theben, a. s. Slovensko 36,4 do ekvivalencie vydavateºstvo

Bratislavská komoditná burza Slovensko 33,3 do ekvivalencie komoditná burza

Petrimex, a. s. (v konkurze) Slovensko 33,2 nekonsolidovaná obchod



34 / 35

2 Akvizície
(a) V dôsledku kapitálov˘ch transakcií s akcionármi uskutoãnen˘mi 27. novembra

1998 zv˘‰il Slovnaft, a. s. svoj podiel v spoloãnosti Benzinol, a. s. z 63,8% na 85,2%

(pozn. 14). 

Podrobnosti o nadobudnut˘ch ãist˘ch aktívach a goodwille vyzerajú takto:

v mil. Sk

Hodnota nadobudnut˘ch aktív:

– 2,2%-n˘ podiel v Slovnafte 559

– 22,4%-n˘ podiel v Benzinole 381 

Spolu 940

Kúpna cena

– vlastné akcie 963

– strata z kapitálovej transakcie v Benzinole (104)

Kúpna cena celkom 859

Negatívny goodwill (Pozn. 13 and 16) 81

PrevaÏná ãasÈ podnikateºsk˘ch ãin-

ností horeuveden˘ch spoloãností je úzko

spojená s hlavnou ãinnosÈou Skupiny. 

Îiadna z uveden˘ch dcérskych a pri-

druÏen˘ch spoloãností, ani spoloãn˘ch

podnikov Slovnaftu nie je kótovaná na

burze cenn˘ch papierov.

V‰etky vklady sú vo forme kmeÀo-

v˘ch akcií a sú od roku 1997 nezmene-

né, s v˘nimkou akvizícií uveden˘ch v po-

známke 2 a zmeny spomenutej

v nasledujúcom odstavci.

Roku 1997 získal Slovnaft, a.s. 67%-n˘

podiel na hlasovacích právach spoloãnosti

Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH (ìalej

iba „Apollo Oil“). Táto spoloãnosÈ bola po

prv˘ raz zahrnutá do úãtovnej závierky me-

tódou úplnej konsolidácie od 1. januára

1998, pretoÏe objem transakcií, ktoré roku

1998 uskutoãnila, podstatne vzrástli. Zahr-

nutie spoloãnosti Apollo Oil do tejto kon-

solidovanej úãtovnej závierky nevnieslo do

nej v˘znamné zmeny. Podobne by tomu

bolo aj v prípade konsolidácie spoloãnosti

roku 1997, takÏe údaje za minulé úãtovné

obdobie nie sú kvôli tomuto upravené.

Chemická zdravotná poisÈovÀa Apollo ne-

bola zahrnutá metódou úplnej konsolidácie

k 31. decembru 1998 a 1997, ale je uvedená

medzi ostatn˘mi finanãn˘mi investíciami

z dôvodu, Ïe ide o neziskovú organizáciu,

od ktorej sa neoãakáva dosahovanie príj-

mov. Táto investícia je zahrnutá v ostatn˘ch

investíciách v nulovej hodnote.

Slovnaft, a. s. je vlastníkom 33,2 %

akcií v spoloãnosti Petrimex, a. s., zalo-

Ïenej v Slovenskej republike. Petrimex je

v súãasnosti v likvidácii. Náklady na in-

vestície, 10 miliónov Sk, a v‰etky pohºa-

dávky boli plne odpísané. Slovnaft nemá

voãi Petrimexu Ïiadne záväzky a nemá

nad touto spoloãnosÈou Ïiadnu kontrolu.

Z tohto dôvodu nebol Petrimex zahrnut˘

do konsolidácie. Petrimex nebol zahrnu-

t˘ v konsolidovanej úãtovnej závierke

ani v minul˘ch obdobiach. Náklady na

investície boli vykazované v rámci Ostat-

n˘ch majetkov˘ch úãastí, keìÏe úãtovné

v˘kazy spoloãnosti Petrimex, a. s. neboli

k dispozícii.



V˘sledkom transakcie bola strata 3 mil. Sk, zahrnutá v in˘ch prevádzkov˘ch nákla-

doch roku 1998.

(c) Poãas roku 1998 Skupina vloÏila ìal‰ie investície do svojich dcérskych a pridru-

Ïen˘ch spoloãností tak, ako je uvedené v tabuºke. Investície do spoloãností Slovnaft

MontáÏe a Opravy („SMaO), Slovnaft Somea, a. s. a Benatech, a. s. nezv˘‰ili obchod-

n˘ podiel Skupiny v t˘chto spoloãnostiach, pretoÏe k nav˘‰eniu základného imania

t˘chto spoloãností do‰lo jeho rozdelením medzi dovtedaj‰ích akcionárov úmerne ich

obchodnému podielu. Skupina po prv˘ raz investovala do spoloãností Theben, a. s.

a Bratislavská komoditná burza („BKB“).

(v mil. Sk) SMaO Somea Benatech Slovnaft Chémia Theben BKB Spolu

Polska

Nové majetkové podiely (%) — — — 33% 6% 36,4% 33,3%

Zaplatené peÀaÏné prostr. — — — 148 15 4 2 169

NepeÀaÏn˘ vklad 10 6 13 — — — — 29

Celkov˘ vklad 10 6 13 148 15 4 2 198

Hod. obstaran˘ch ãist˘ch aktív (148) (15) (4) (2)

Goodwill — — — —

v mil. Sk

Investiãn˘ majetok 54

Pohºadávky 150

Peniaze 4 

Aktíva spolu 208

Akciov˘ kapitál 200

Nerozdelen˘ zisk 2

Spolu 202

Pasíva 6

Spolu 208

(b) 31. augusta 1998 Benzinol plus ukonãil obchodnú ãinnosÈ a v‰etky jeho aktíva

a pasíva prevzala materská spoloãnosÈ Benzinol, a. s., ktorá bola jeho 100%-n˘m

vlastníkom. Pri splynutí oboch spoloãností bola eliminovaná investícia Slovnaftu Ben-

zinol v spoloãnosti v sume 205 mil. Sk a ostatné aktíva a pasíva boli zahrnuté do sú-

vahy Slovnaft Benzinolu. Aktíva a pasíva spoloãnosti Benzinol plus boli k 31. augustu

1998 nasledovné:
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3 Finanãné investície v podnikoch s rozhodujúcim a podstatn˘m
vplyvom a v spoloãn˘ch podnikoch

(v mil. Sk) Dcérske Spoloãné PridruÏené 1998 1997

spoloãnosti podniky spoloãnosti spolu spolu

Stav k 1. januáru 1998 972 61 388 1 421 1 139 

Prírastky 177 — 21 198 370

Úbytky (2) — — (2) (67)

Prevzatie Benzinolu plus (pozn.2) (205) — — (205) —

Pohyby v opravnej poloÏke 146 — — 146 —

Podiel na ãistom zisku 44 9 — 53 (21)

Stav k 31. decembru 1998 1 132 70 409 1 611 1 421

Najv˘znamnej‰ie dcérske spoloãnosti, spoloãné podniky a pridruÏené

spoloãnosti sú uvedené v poznámke 1.

4 Ostatné finanãné investície

(v mil. Sk) Akcie Dlhopisy 1998 spolu 1997 spolu

Stav k 1. januáru 1998 193 380 573 674

Prírastky 33 0 33 1,292

Úbytky (35) (60) (95) (1,356)

Preradenia (pozn. 8) 0 (290) (290) 0

Oprav. pol. k finan. investíciám (10) 0 (10) (37)

Stav k 31. decembru 1998 181 30 211 573

Investície do akcií zah⁄Àajú obchodné podiely men‰ie neÏ 20% okrem toho, ktor˘

je uveden˘ niÏ‰ie. 

Úroky z dlhopisov predstavovali k 31. decembru 1998 12,9% p. a. (31. december

1997: 11 – 12,9%). Obligácie sú splatné roku 2001.

Medzi septembrom a novembrom 1997 jedna z dcérskych spoloãností nakúpila

a opätovne predala akcie istej kótovanej slovenskej spoloãnosti v rámci priamych ob-

chodov na burze. Nákupné ceny akcií boli vo v‰eobecnosti vy‰‰ie ako trhové ceny

v deÀ uskutoãnenia transakcií a predajné ceny zasa niÏ‰ie ako trhové, v dôsledku

ãoho do‰lo k stratám vo v˘‰ke 129 mil. Sk (pozn. 20).

K 31. decembru 1998 obsahovali investície do akcií aj získanie 23,7%-ného podielu

Skupiny v dôchodkovom fonde DDP Horizont za 45 mil. Sk (31. december 1997: 

15 mil. Sk). DDP Horizont nie je zahrnut˘ do konsolidácie metódou uvedenia do ekvi-

valencie, pretoÏe Skupina v Àom nemá ani rozhodujúci, ani podstatn˘ vplyv.



5 Hmotn˘ investiãn˘ majetok

Pozemky Budovy V˘robné Ostatn˘ Obstaranie Spolu
stroje hmotn˘ investiãného

a zariadenia majetok majetku

v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 31. decembru 1997

Poãiat. zostatková hod. 4,643 8,640 6,014 500 4,813 24,610

Dopad kurzov˘ch rozdielov (8) (62) (47) (6) (21) (144)

Prírastky — — — — 11,653 11,653

Zaradené do uÏívania 42 1,813 1,354 307 (3,516) —

Úbytky (32) (167) (286) (44) (20) (549)

Odpisy (pozn.18, 25) — (345) (875) (174) — (1,394)

Koneãná zostat. hodnota 4,645 9,879 6,160 583 12,909 34,176

Stav v 31. decembru 1997

Obstarávacia cena 4,645 13,874 17,076 1,258 12,909 49,762

Oprávky — (3,995) (10,916) (675) — (15,586)

Zostatková hodnota 4,645 9,879 6,160 583 12,909 34,176

Stav k 31. decembru 1998

Poãiatoãná zostat. hodnota 4,645 9,879 6,160 583 12,909 34,176

Vplyv kurzov˘ch rozdielov 15 136 32 7 27 217

Prírastky — — — — 9,967 9,967

Zaradené do pouÏívania 32 2,299 4,021 437 (6,789) —

Prevzatie Benzinol plus 9 40 5 — — 54

Úbytky (14) (66) (44) (29) (24) (177)

Odpisy (pozn. 18, 25) — (382) (1,124) (224) — (1,730)

Koneãná zostat. hodnota 4,687 11,906 9,050 774 16,090 42,507

Stav k 31. decembru 1998

Obstarávacia cena 4,687 16,245 20,747 1,635 16,090 59,404

Oprávky — (4,339) (11,697) (861) — (16,897)

Zostatková hodnota 4,687 11,906 9,050 774 16,090 42,507
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6 Zásoby

Materiál je vykázan˘ po zohºadnení opravnej poloÏky k zastaral˘m a pomalyobrát-

kov˘m zásobám vo v˘‰ke 112 mil. Sk (31. december 1997: Sk 112 mil. Sk).

Vykázaná hodnota hotov˘ch v˘robkov k 31.decembru 1997 zah⁄Àa 140 mil. Sk,

ktoré boli v úãtovn˘ch v˘kazoch k 31. decembru 1997 klasifikované ako polotovary,

a 213 mil. Sk klasifikovan˘ch ako ostatn˘ tovar.

1998 1997  

v mil. Sk v mil. Sk

Materiál  1,646 1,976

Nedokonãená v˘roba a polotovary vlastnej v˘roby 759 1,284

Hotové v˘robky  997 1,030

Ostatn˘ tovar  — 53

3,402 4,343

7 Pohºadávky a poskytnuté preddavky

V‰etky uvedené pohºadávky sú splatné do jedného roka.

Pohºadávky z obchodného styku sú vykázané po opravnej poloÏke na nedobytné

a sporné pohºadávky vo v˘‰ke 2 426 mil. Sk (31. december 1997: 1 818 mil. Sk).

Preddavky na daÀ z príjmu právnick˘ch osôb vznikajú na základe zálohov˘ch pla-

tieb uskutoãÀovan˘ch poãas roka.

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Pohºadávky z obchodného styku  2 824 4 086

Pohºadávky voãi podnikom v skupine konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie  430 360

Preddavky na daÀ z príjmu právnick˘ch osôb 815 5

Ostatné daÀové pohºadávky  321 562

Ostatné pohºadávky  609 404

Preddavky  536 362

5 535 5 779

8 Obchodovateºné cenné papiere

1998 1997  

v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 1. januáru 1998 — —

Prírastky 290 —

Úbytok na trhovej hodnote  (2) —

Stav k 31. decembru 1998  288 —



SpoloãnosÈ Slovnaft, a. s. rozhodla o predaji dlhopisov v celkovej hodnote 290

mil. Sk. Predaj by sa mal uskutoãniÈ do jedného roka. Z tohto dôvodu boli uvedené

cenné papiere reklasifikované z dlhodob˘ch aktív do obeÏn˘ch aktív (Pozn. 4). Tieto

dlhopisy sú ocenené v trhovej hodnote k 31. decembru 1998 v súlade s cenami kóto-

van˘mi na Burze cenn˘ch papierov. Realizované zisky/straty ako aj zv˘‰enie / zníÏenie

trhovej hodnoty sú zahrnuté vo finanãn˘ch nákladoch (pozn. 21).

1998 1998 1998 1997
Nezabezpeãené Zabezpeãené Spolu Spolu   

v mil. Sk v mil. Sk  v mil. Sk v mil. Sk

Úvery 
v slovensk˘ch korunách:

Bankové úvery 292 — 292 150

Dlhopisy 980 — 980 980

1 272 —  1 272 1 130

Úvery v zahraniãnej mene:

USD 

– s pevnou úrokovou sadzbou 2 042 — 2 042 2 764 

– s pohyblivou úrok. sadzbou 15 252 — 15 252 10 378

DEM 

– s pevnou úrokovou sadzbou — — — 555

– s pohyblivou úrok. sadzbou 2 312 — 2 312 2 005

·vajãiarske franky

– s pohyblivou úrok. sadzbou 200 — 200 198

âeské koruny 

– s pevnou úrokovou sadzbou 513 773 1 286 464

20 319 773 21 092 16 364

Úvery celkom 21 591 773 22 364 17 494

Splátky splatné do:

Jedného roka 6 462 — 6 462 3 998

Medzi 1 – 2 rokmi 2 736 — 2 736 4 048

Medzi 2 – 5 rokmi 9 096 773 9 869 6 451

Po viac ako 5 rokoch 3 297 — 3 297 2 997

21 591 773 22 364 17 494

9. Úvery a ostatné pôÏiãky
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K 31. decembru 1998 predstavoval podiel dlhodob˘ch úverov splatn˘ch do jed-

ného roka sumu 3 615 mil. Sk (31. december 1997: 139 mil. Sk).

Za bankové úvery vo v˘‰ke 21 591 mil. Sk k 31. decembru 1998 nebolo poskytnuté

ruãenie. Bankov˘ úver vo v˘‰ke 773 mil. Sk bol k 31. decembru 1998 zabezpeãen˘ 877

881 kusmi akcií, ktoré vlastnila spoloãnosÈ Slovnaft, a. s. v spoloãnosti Slovnaft Benzi-

nol, a. s. K 31. decembru 1997 boli v‰etky pôÏiãky nezabezpeãené.

1998 1997      

% %

Úvery v slovensk˘ch korunách 21,5 – 23 13,2 – 25 

Úvery v ãesk˘ch korunách 10,13 – 17,5 15 – 16

Úvery v zahr. mene s fixnou úrokovou sadzbou 5,76 – 8,129 4,35 – 8,375

Úvery v zahr. mene s pohyblivou úrok. sadzbou LIBOR – 0,25 aÏ + 5 LIBOR – 0,25 aÏ + 1,875

Dlhopisy 11,85 11,85

Úrokové sadzby úverov sú nasledovné:

Pri úveroch v celkovej v˘‰ke 150 mil.

USD sa úroková sadzba Skupiny viaÏe na

cenu ropy, ak tá klesne pod istú úroveÀ.

V dôsledku toho sa v priebehu roka zv˘‰i-

la v˘‰ka úrokov o 21,6%., ão znamenalo

dodatoãné úroky vo v˘‰ke 1 169 mil. Sk

(31. december 1997: 0) (Pozn. 21). Po kon-

ci úãtovného obdobia bola ãasÈ t˘chto

úverov vo v˘‰ke 50 mil. USD splatená

a ãasÈ zostávajúceho rizika bola zaistená,

ako je vysvetlené v poznámke 31.

V súvislosti s uveden˘mi úvermi sa

vyÏaduje dodrÏanie mnoÏstva zmluv-

n˘ch podmienok. K uzávierkovému dÀu

Skupina poru‰ila niektoré ustanovenia

úverov˘ch zmlúv. Banky v‰ak upustili od

plnenia t˘chto ustanovení a pre rok 1999

boli dohodnuté nové podmienky. Od 

1. januára 2000 budú platiÈ pôvodne do-

hodnuté zmluvné podmienky. Predsta-

venstvo je presvedãené, Ïe v roku 2000

bude skupina schopná plniÈ buì pôvod-

ne platné podmienky alebo iné pod-

mienky platné v tom ãase. Skupina

súhlasila s 1%-n˘m zv˘‰ením roãnej

úrokovej miery na niektoré úvery s úãin-

nosÈou od 1. januára 1999. Tieto zv˘‰e-

nia sa t˘kajú úverov v slovensk˘ch koru-

nách, americk˘ch dolároch, nemeck˘ch

markách, ãesk˘ch korunách a ‰vajãiar-

skych frankoch v hodnote 16,2 miliardy

Sk k uzávierkovému dÀu. Skupina súhla-

sila s niektor˘mi obmedzeniami t˘kajúci-

mi sa vyplácania dividend v rokoch

1999, 2000 a 2001. V rokoch 1999 a 2000

sa nebudú tieto obmedzenia uplatÀovaÈ

v prípade, Ïe Skupina bude plniÈ pôvod-

né ustanovenia zmlúv alebo Ïe strategic-

k˘ investor získa za urãit˘ch podmienok

majetkov˘ podiel v spoloãnosti Slovnaft,

a. s. Ak bude skupina plniÈ ustanovenia

zmlúv platné k 31. decembru 2000, ne-

budú sa tieto obmedzenia uplatÀovaÈ

v roku 2001.

Dlhopisy sú splatné dcérskou spoloã-

nosÈou v nominálnej hodnote v roku

2001 alebo vo v˘‰ke 101% ich nominál-

nej hodnoty v roku 1999 podºa voºby

dcérskej spoloãnosti. Tieto dlhopisy sú

klasifikované ako dlhodobé, pretoÏe je

zámerom vyplatiÈ ich roku 2001. 

Skupina poskytla bankám vlastné

zmenky za úãelom ruãenia úverov vo

v˘‰ke 3 839 mil. Sk (31. december 1997:

3 848 mil. Sk), za ktoré neboli obdrÏané

Ïiadne dodatoãné finanãné prostriedky.

Tieto zmenky sú splatné do, resp. po ob-

dobí splatnosti príslu‰n˘ch úverov a stá-

vajú sa vymoÏiteºn˘mi, akonáhle úvery

nebudú splatené.



Úãtovné hodnoty a skutoãné hodnoty (ocenenie) niektor˘ch dlhodob˘ch úverov sú

nasledovné:

Skutoãné hodnoty sú odvodené z diskontovan˘ch peÀaÏn˘ch tokov pouÏitím úro-

kovej sadzby pri ktorej, ako Predstavenstvo spoloãnosti oãakáva, bude moÏné v deÀ

úãtovnej závierky financovaÈ potreby Skupiny. Úãtovné hodnoty hodnoty krátkodo-

b˘ch úverov sú pribliÏne zhodné s ich skutoãnou hodnotou.

Údaje za minulé úãtovné obdobie nie sú k dispozícii.

Rezerva na opravy sa vytvára na plánované opravy v rámci periodicky uskutoãÀo-

vaného programu opráv zavedeného v predchádzajúcich rokoch. V roku 1998 Skupina

nevytvorila Ïiadne dodatoãné rezervy t˘kajúce sa t˘chto nákladov.

Rezerva na ochranu Ïivotného prostredia bola vytvorená na pokrytie nákladov

spojen˘ch s odstránením skládky odpadov z v˘roby vzniknut˘ch do 1. mája 1992.

11. V˘nosy budúcich období

10. Rezervy

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Rezervy na opravy a údrÏbu 146 328

Rezerva na ochranu Ïivotného prostredia 30 30

176 358

·tátne Negatívny 1998 1997

dotácie goodwill spolu spolu

v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 1. januáru 1998  542  149 691 413

Prijaté dotácie   78 0 78 194

Zv˘‰enie negatívneho goodwill 
(pozn. 2 a 14)   — 81 81 111

Zúãtovanie do v˘nosov 
(pozn. 18, 25) (12)  (41) (53) (27)

Stav k 31. decembru 1998 608 189 797 691

1998 1998

úãtovné hodnoty skutoãné hodnoty

v mil. Sk v mil. Sk

Dlhodobé úvery a dlhopisy 15 902 15 371

Z toho: 

Dlhopisy 980 857

Dlhodobé úvery 14 922 14 514
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OdloÏené daÀové pohºadávky a záväzky sa vzájomne kompenzujú, keì sa dane

z príjmu vzÈahujú k tomu istému daÀovému úradu.

·tátne dotácie sú poskytnuté na v˘stavbu investiãn˘ch celkov, ktoré sú prevaÏne

zahrnuté v poloÏke Obstaranie investiãného majetku. (pozn. 5).

Negatívny goodwill bol vytvoren˘ z dôvodu obstarania podielu v dcérskej spoloã-

nosti Slovnaft Benzinol, a. s. v apríli 1995 a novembri 1997 a v dôsledku kapitálov˘ch

transakcií s akcionármi v novembri 1998 (pozn. 2 a 14).

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Negatívny goodwill

Obstarávacia cena 283 202

Oprávky (94) (53)

Zostatková hodnota 189 149

12 OdloÏená daÀ

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

OdloÏená daÀová pohºadávka (66) 0

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 111 8

45 8

OdloÏená daÀ sa vypoãíta z doãasn˘ch rozdielov na základe záväzkovej metódy

s pouÏitím 40% daÀovej sadzby.

OdloÏené daÀové pohºadávky a záväzky a ich následn˘ dopad na hospodársky v˘-

sledok (poznámka 22) vznikajú z t˘chto doãasn˘ch rozdielov:

Zúãtované do 
31. december 1997 v˘nosov (nákladov) 31. december 1998

v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok

Rozdiel medzi úãtovn˘mi
a daÀov˘mi odpismi 8 103 111

OdloÏená daÀová pohºadávka

Nerealizované kurzové rozdiely 0 (66) (66)

âist˘ odloÏen˘ daÀov˘ záväzok 8 37 45



Potenciálne odloÏené daÀové pohºadávky vznikli Skupine primárne z dôvodu

opravnej poloÏky k pohºadávkam vo v˘‰ke 2 155 mil. Sk (31. decembra 1997: 

1 681 mil. Sk), opravnej poloÏky k zásobám vo v˘‰ke 112 mil. Sk (31. decembra 1997:

112 mil. Sk) a z nerealizovn˘ch kurzov˘ch rozdielov vo v˘‰ke 1 626 mil. Sk (31. de-

cembra 1997: 760 mil. Sk), ktoré zatiaº nie sú daÀovo uznateºné. Tieto odloÏené daÀo-

vé pohºadávky neboli zúãtované, pretoÏe ich realizácia nie je pravdepodobná.

13 Záväzky

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Záväzky z obchodného styku 3 724 3 785

Záväzky voãi spoloãnostiam v Skupine
zahrnut˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie 207 385

Ostatné dane a sociálne zabezpeãenie 410 927

Prechodné a dohadné úãty pasív 506 214

Ostatné záväzky 716 456

5 563 5 767

Poãet KmeÀové Vlastné Spolu

akcií akcie akcie

(v tis. Sk) (v mil. Sk) (v mil. Sk) (v mil. Sk)

Stav k 31. decembru 1996 15 506 16 469 (963) 15 506

Stav k 31. decembru 1997 15 506 16 469 (963) 15 506

Kapit. transakcie s akcionármi 963 — 963 963

Stav k 31. decembru 1998 16 469 16 469 — 16 469

14 KmeÀové akcie a vlastné akcie

Celkov˘ poãet vydan˘ch kmeÀov˘ch akcií predstavuje 16 468 953 akcií s nominál-

nou hodnotou 1000 Sk na akciu. V‰etky vydané akcie boli splatené v plnej v˘‰ke.

Nákup akcií dcérskou spoloãnosÈou a následné kapitálové transakcie s akcionármi.

V období medzi 22. marcom 1996 a 11. aprílom 1996 spoloãnosÈ Slovnaft Benzi-

nol, a. s., ãlen Skupiny, kúpila 962 607 akcií spoloãnosti Slovnaft, a. s. v celkovej hod-

note 970 mil. Sk. Dôsledkom nákupu t˘chto akcií bolo zníÏenie základného kapitálu

o 963 mil. Sk, zníÏenie rezerv o 213 mil. Sk a zv˘‰enie podielu in˘ch akcionárov 

o 206 mil. Sk.

V júli 1998 predal Benzinol svoje podiely v Slovnafte spoloãnosti Slovbena (pozn.

30) za 437 mil. Sk a v tej istej hodnote zároveÀ od nej odkúpil svoje vlastné akcie. No-

minálna hodnota odkúpen˘ch akcií Benzinolu bola 866 mil. Sk. Tieto transakcie po-

vaÏujeme za kapitálové transakcie.
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(v mil. Sk)

Eliminácia podielu in˘ch akcionárov na rezervách Slovnaftu 
v dôsledku kúpy akcií Slovnaftu Benzinolom 213

ZníÏenie vplyvu in˘ch akcionárov na rezervách Benzinolu 326

Strata Benzinolu z vy‰‰ie uveden˘ch transakcií 
(zúãtované ako náklady na spätn˘ nákup akcií – pozn. 2) (104)

435

Dôsledkom t˘chto transakcií bolo zv˘‰enie podielu v Benzinole zo 63,8% na 85,2%

v˘menou za odpredaj 2,2% men‰inového podielu vo v˘‰ke 1 479 mil. Sk (pozn. 16)

v Skupine. V súlade s t˘m stúpli rezervy o 1 398 mil. Sk a negatívny goodwill sa

zv˘‰il o 81 mil. Sk. (pozn. 2 a 11).

Dopad t˘chto transakcií na nerozdelen˘ zisk Skupiny moÏno analyzovaÈ takto:

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 1. januáru 1 837 1 788

Vyradenie (pozn. 14) (1 479) (111)

Podiel na zisku dcérskych spoloãností 186 160

Vyplatené dividendy (pozn. 24) (50) —

Stav k 31. decembru 494 1 837

15 Ostatné fondy
Zákonn˘ rezervn˘ fond je zriaden˘ v súlade so slovenskou legislatívou a nerozde-

ºuje sa. Vytvára sa z nerozdeleného zisku za úãelom pokrytia prípadn˘ch budúcich

strát. 

Ostatné fondy sa zriaìujú z nerozdeleného zisku. Ich tvorba a rozdeºovanie musí

byÈ schválené na v˘roãnom valnom zhromaÏdení.

Dopad v˘menn˘ch kurzov predstavuje rozdiely vypl˘vajúce z prepoãtu ãistej hod-

noty investície do zahraniãnej dcérskej spoloãnosti alebo zahraniãnej spoloãnosti

s podstatn˘m vplyvom spolu s rozdielom z prepoãtu v˘kazu ziskov a strát priemer-

n˘m kurzom a kurzom platn˘m k súvahovému dÀu.

16 Podiely in˘ch akcionárov



17 Anal˘za trÏieb podºa segmentov

Podºa geografick˘ch oblastí

1998  1997

v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby za predaj v Slovenskej republike 17 198 21 086

Export do – âeskej republiky 7 885 8 570

Rakúska 2 872 3 227

Maìarska 2 120 2 613

Nemecka 1 675 1 675

Poºska 1 525 1 766

In˘ch krajín 3 069 3 267

36 344 42 204

âasÈ trÏieb z exportu bola dosiahnutá

nepriamo prostredníctvom transakcií so

spriaznen˘mi stranami (pozn. 30). 

Materská spoloãnosÈ Slovnaft, a. s.,

ktorá je zároveÀ najv˘znamnej‰ím pod-

nikateºsk˘m ãlánkom Skupiny, má svoje

sídlo v Slovenskej republike. Väã‰ina

majetku Skupiny sa nachádza na Slo-

vensku.

Podºa kategóií v˘robkov
Skupina je zameraná na jeden seg-

ment – spracovanie a distribúciu rafinér-

skych v˘robkov. Základom v˘robného

programu Skupiny sú tri kategórie v˘-

robkov: rafinérske v˘robky, petrochemic-

ké v˘robky a plasty. V‰etky v˘robky sú

vyrábané integrovan˘m technologick˘m

postupom cez niekoºko v˘robn˘ch me-

dzistupÀov zo základnej suroviny, ktorou

je ropa. NiÏ‰ie uvádzame jednotlivé v˘-

robky kaÏdej z troch kategórií v˘robkov:

(a) Rafinérske v˘robky sa vyrábajú

na destilaãn˘ch zariadeniach, kde vzni-

kajú vákuové a atmosferické destiláty,

ktoré Skupina spracúva v ostatn˘ch v˘-

robn˘ch zariadeniach. Skupina vyrába

mnoÏstvo motorov˘ch, priemyseln˘ch

a vykurovacích olejov, ako sú nafta, le-

teck˘ benzín, ÈaÏké oleje a skvapalnené

benzínové plyny.

(b) V rámci kategórie petrochemic-

k˘ch v˘robkov sa predov‰etk˘m vyrába

etylén a propylén.

(c) V rámci kategórie plastov sa vyrá-

bajú najmä polyetylén a polypropylén

pre stavebníctvo, chemick˘ a tlaãiaren-

sk˘ priemysel.

TrÏby podºa kategórií v˘robkov moÏ-

no analyzovaÈ nasledovne:

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Rafinérske v˘robky 24 719 30 192

Petrochemické v˘robky 5 110 4 966

Plasty 5 387 5 928

Ostatné 1 128 1 118

36 344 42 204
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18 Prevádzkové náklady

Dodávky ropy
Slovnaft, a. s. nakupuje ropu na základe zmlúv od svojej dcérskej spoloãnosti

Apollo Oil Rohstoff-handels GmbH („Apollo Oil“), v ktorej má 67%-n˘ podiel, a od

spoloãnosti Apollo Interoil Ltd („Apollo Interoil“). Apollo Oil berie na základe zmluvy

100% svojich dodávok ropy od Apollo Interoil. Apollo Interoil je v 100%-nom vlastníc-

tve spoloãnosti J&S Service and Investment Ltd, ktorá zároveÀ vlastní aj zvy‰n˘ch

33% v Apollo Oil. Transakcie medzi spoloãnosÈami Slovnaft, a. s. a Apollo Oil, ako aj

medzi Apollo Oil a Apollo Interoil sa uskutoãÀujú na základe beÏn˘ch obchodn˘ch

podmienok. Apollo Interoil dostane financie z banky v závislosti od prehlásenia Slov-

naftu, a. s., Ïe potvrdil objednávky spoloãnostiam Apollo Oil a Apollo Interoil, a Ïe od-

súhlasené fakturované ãiastky uhradí neodvolateºn˘m bankov˘m prevodom na kon-

krétne bankové úãty.

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (86) (58)

Suroviny a spotrebn˘ materiál 24 410 30 654

Osobné náklady (pozn. 19) 1 557 1 474

Odpisy HIM a NHIM (pozn. 5) 1 730 1 394

Zúãtovanie v˘nosov budúcich období (pozn. 11) (53) (27)

Náklady na opravy a údrÏbu 1 253 1 303

Distribuãné náklady 793 785

Zmena stavu opravnej poloÏky k pohºadávkam 562 141

Ostatné prevádzkové náklady 2 340 1 516

Ostatné prevádzkové v˘nosy (185) (321)

Prevádzkové náklady spolu 32 321 36 861

V nákladoch na predaj sú zahrnuté 

Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (86) (58)

Suroviny a spotrebn˘ materiál 23 829 29 773

Iné prevádzkové náklady 804 489

24 547 30 204



19 Personálne (osobné) náklady

20 V˘nosy / (straty) z finanãn˘ch investícií

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Prijaté dividendy 16 14

âerpanie/tvorba opravn˘ch poloÏiek 131 (37)

Strata z predaja investícií (pozn. 4) (9) (129)

Podiel na zisku podnikov v Skupine konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie (pozn. 3) 53 (21)

Iné v˘nosy z finanãn˘ch investícií 14 24

205 (149)

21 Finanãné náklady

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Nákladové úroky (pozn. 9) 2 574 989

Ostatné náklady na úvery a pôÏiãky 32 193

Kapitalizované úroky (514) (378)

Celkové finanãné náklady 2 092 804

Úroky prijaté (241) (447)

âisté finanãné náklady 1 851 357

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Mzdy, platy a prémie 1 183 1 061

Sociálne a dôchodkové zabezpeãenie (pozn. 27) 374 413

Osobné náklady spolu (pozn. 18) 1 557 1 474
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22 Dane
DaÀ z príjmu zah⁄Àa:

V nasledujúcej tabuºke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmu a ãiastky

teoretickej, vypoãítanej s pouÏítím ‰tandardn˘ch daÀov˘ch sadzieb:

Finanãné roky 1995 aÏ 1998 stále podliehajú moÏnosti kontroly daÀov˘mi úradmi.

* Ostatné rozdiely vznikli z konsolidaãn˘ch úprav a rozdielov medzi úãtovaním 
podºa slovensk˘ch a medzinárodn˘ch úãtovn˘ch ‰tandardov.

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Splatná daÀ 840 1 720

OdloÏená daÀ (pozn. 12) 37 8

877 1 728

23 Zisk na akciu

1998 1997

âist˘ zisk pripadajúci akcionárom 76 mil. Sk 1 816 mil. Sk

VáÏen˘ priemern˘ poãet akcií v tisícoch 15 596 15 506

Zisk na akciu 4,9 Sk 117,1 Sk

Základn˘ zisk na akciu sa vypoãíta ako podiel ãistého zisku pripadajúceho akcionárom

a váÏeného priemerného poãtu kmeÀov˘ch akcií. SpoloãnosÈ nemá Ïiadne potenciálne

kmeÀové akcie a preto prepoãítan˘ zisk na akciu je rovnak˘ ako základn˘ zisk na akciu.

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Zisk pred zdanením 1 139 3 704

DaÀ z príjmu právnick˘ch osôb vo v˘‰ke 40% (1997: 40%) 456 1 482

Dopad doãasn˘ch rozdielov nezohºadnen˘ch v súvahe 632 141

Dopad ostatn˘ch rozdielov:

– nezdaÀované v˘nosy (308) (104)

– daÀovo neuznateºné náklady 131 123

– ostatné rozdiely * (59) 40

Dodatoãné zúãtovanie za predchádzajúce roky 25 46

DaÀ z príjmu za beÏné obdobie 877 1 728



24 Dividendy
Záväzky vypl˘vajúce z dividend nie sú úãtované aÏ do schválenia na v˘roãnom

valnom zhromaÏdení.

Vedenie spoloãnosti Slovnaft, a. s. nenavrhlo vyplácaÈ dividendy za rok 1998.

Slovnaft, a. s. a Slovnaft Benzinol, a. s. vyplatili dividendy za rok 1997 takto:

Ako je podrobnej‰ie uvedené v Poznámke 9, budú sa po ukonãení roka uplatÀovaÈ

urãité obmedzenia pre vyplácanie dividend v rokoch 1999, 2000 a 2001.

25 Cash-flow prevádzkovej ãinnosti

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Prevádzkov˘ hospodársky v˘sledok 4 023 5 343

Úpravy o: 

Odpisy HIM (pozn. 5) 1 730 1 394

Amortizácia negatívneho goodwillu 
a zúãtovanie odloÏen˘ch v˘nosov (pozn. 11) (53) (27)

Strata / (zisk) z predaja HIM 49 31

Strata z predaja investícií 9 —

(ZníÏenie) / zv˘‰enie opravn˘ch poloÏiek (pozn. 10) (182) 74

ZníÏenie / (zv˘‰enie) pohºadávok 
z obchodného styku a in˘ch pohºadávok 1 046 (135)

ZníÏenie / (zv˘‰enie) stavu zásob 941 (241)

(ZníÏenie) / zv˘‰enie záväzkov 
z obchodného styku a in˘ch záväzkov 459 (1 345)

âist˘ cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 8 022 5 094

Dividenda Hrubá âistá 
na akciu dividenda dividenda

v mil. Sk v mil. Sk

Slovnaft  30 Sk 494 466

Slovnaft Benzinol   40 Sk 138 50

632 516



26 Finanãn˘ majetok

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Bankové úãty a hotovosÈ v pokladni 1 669 4 497

27 Zdravotné poistenie 
a sociálne zabezpeãenie

Skupina odvádza príspevok vo v˘‰ke

38% hrubej mzdy, aÏ do maximálne 

24 000 Sk mesaãnej hrubej mzdy na za-

mestnanca, na povinné zdravotné pois-

tenie, sociálne zabezpeãenie a do fondu

zamestnanosti, do ktor˘ch prispievajú

zamestnanci ìal‰ími 12% zo svojej

mzdy, maximálne v‰ak z horeuvedenej

v˘‰ky hrubej mzdy. Skupina nemá Ïiad-

nu inú povinnosÈ odvodov do t˘chto

fondov okrem spomenut˘ch povinne

predpísan˘ch sadzieb.

28 Podmienené záväzky

Operatívny leasing

Záväzky Skupiny vypl˘vajúce z uza-

vret˘ch zmlúv na operatívny leasing nie

sú v˘znamné.

Kapitálové záväzky

K 31. decembru 1998 boli uzavreté

zmluvy na obstaranie investícií v hodno-

te 1,9 mld. Sk (31. december 1997: 

7,9 mld. Sk), z ktor˘ch 1,5 mld. Sk 

(31. december 1997: 6,9 mld. Sk) sa t˘ka

projetku spracovania ÈaÏk˘ch zvy‰kov

s dobou splatnosti do roku 2000.

Podmienené záväzky
Boli poskytnuté nasledovné záruky:

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Záruky poskytnuté nekonsolidovan˘m ãlenom Skupiny 56 0

Záruky poskytované tretím stranám 55 56

111 56

Súdne spory

Mende-Rosi

Slovnaft, a. s. podal návrh na zru‰e-

nie rozhodnutia Medzinárodného roz-

hodcovského súdu pri Obchodnej

a priemyselnej komore Ruskej Federá-

cie. Sovietsko-ãeskoslovenská spoloãno-

sÈ Mende-Rosi si uplatnila nárok na plat-

bu za údajnú dodávku ropy pre

Slovnaft. Rozhodcovsk˘ súd rozhodol

v prospech spoloãnosti Mende-Rosi

a zaviazal Slovnaft k zaplateniu sumy

pribliÏne 25 miliónov USD.V súãasnosti

je Slovnaft v odvolacom konaní proti

rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave

z februára 1999, ktoré znelo taktieÏ

v prospech spoloãnosti Mende-Rosi.

Odvolanie bolo podané na Najvy‰‰í súd
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Pozíciu Skupiny k 31. decembru 1997, pokiaº ide o deriváty, je moÏné zhrnúÈ na-

sledovne:

Istina Nerealizovaná (strata)/zisk

1997 1997

v mil. Sk v mil. Sk

Forward na zahraniãnú menu 35 —

Komoditné swapy na ropu

– nákup 618 (41)

– predaj 64 7

34

Slovenskej republiky na základe tvrde-

nia, Ïe spoloãnosÈ Mende-Rosi pouÏila

falo‰nú kúpnu zmluvu. SpoloãnosÈ Slov-

naft, a. s. uhradila svojim dodávateºom

ropy cel˘ dodan˘ objem ropy. Rozhod-

nutie Najvy‰‰ieho súdu sa oãakáva kon-

com roka 1999. Predstavenstvo Slovnaf-

tu je presvedãené, Ïe Najvy‰‰í súd SR

rozhodne v prospech Slovnaftu, a. s.

a Skupine nevznikne v tejto súvislosti

Ïiadna strata. V priloÏenej konsolidova-

nej úãtovnej závierke nebola vytvorená

Ïiadna rezerva.

Rayethon Engineers & Constructors

BV (Rayethon)

SpoloãnosÈ RAYTHEON je jedn˘m

z kontraktorov na komplexnú dodávku

ãasti investiãného projektu HPRU (EFPA).

SpoloãnosÈ RAYTHEON podala Ïalobu

proti spoloãnosti SLOVNAFT na medziná-

rodn˘ rozhodcovsk˘ súd za údajné zv˘‰e-

nie nákladov a straty spôsobené v dôsled-

ku oneskoreného odovzdania staveniska

vo v˘‰ke 9,37 mil. USD.

SLOVNAFT podal protiÏalobu voãi

spoloãnosti RAYTHEON na medzinárod-

n˘ rozhodcovsk˘ súd, obsahom ktorej je

ÏiadosÈ o rozhodnutie, Ïe údajné straty

spoloãnosti RAYTHEON sú dôsledkom

neadekvátneho plnenia záväzkov a povin-

ností kontraktora vypl˘vajúcich z dohod-

nutého kontraktu. SLOVNAFT uplatÀuje

svoje nároky voãi spoloãnosti RAYTHE-

ON za oneskorené plnenie povinností vo

v˘‰ke 9,675 mil. USD, v súlade so znením

kontraktu. Rozhodnutie medzinárodného

rozhodcovského súdu sa oãakáva v júli

2000. Predstavenstvo spoloãnosti SLOV-

NAFT je presvedãené, Ïe v súvislosti s t˘-

mito nárokmi nevzniknú spoloãnosti Ïiad-

ne v˘znamné záväzky.

29 Finanãné deriváty
Skupina je vystavená rizikám vypl˘-

vajúcim z pohybu úrokov˘ch sadzieb,

v˘menn˘ch kurzov cudzích mien a cien

komodít, ktoré vypl˘vajú z pôÏiãiek v cu-

dzej mene (pozn. 9) a z beÏn˘ch obchod-

n˘ch transakcií. 

Vedenie spoloãnosti hºadá efektívne

spôsoby riadenia t˘chto rizík s cieºom

minimalizovaÈ dopad pohybliv˘ch cien

prostredníctvom pouÏitia finanãn˘ch de-

rivátov. Medzi najãastej‰ie pouÏívané fi-

nanãné deriváty patria forwardy, futures,

komoditné swapy a opcie.

K 31. decembru 1998 nemala Skupi-

na nijaké nevyrovnané kontrahované zá-

väzky t˘kajúce sa finanãn˘ch derivátov. 
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Privatizaãná zmluva z 23. augusta

1995, ktorou sa previedlo vlastníctvo

39% akcií Slovnaftu, a.s. na spoloãnosÈ

Slovintegra, a.s., zah⁄Àa záväzok vedenia

a zamestnancov investovaÈ do spoloã-

nosti Slovnaft, a.s. 20,3 mld Sk a dosiah-

nuÈ zisk pred zdanením vo v˘‰ke 14,9

mld do roku 2001. K 31. decembru 1998

dosiahla v˘‰ka preinvestovan˘ch pro-

striedkov a zisk pred zdanením kumulatí-

ve ãiastku 20,5 mld Sk (31. december

1997: 18,6 mld Sk) a 9,6 mld Sk (31. de-

cember 1997: 8,7 mld Sk) v uvedenom

poradí. Ak sa tieto záväzky nesplnia, ne-

vyplynú z toho pre Skupinu nijaké po-

vinnosti. V roku 1997 Slovintegra, a.s.

zv˘‰ila svoj podiel v Slovnafte, a.s. kú-

pou akcií od FNM SR a stala sa v Skupi-

ne akcionárom s rozhodujúcim vplyvom.

Akcie Slovnaftu, a.s. vo vlastníctve

Slovnaft Benzinolu, a.s. v roku 1997 boli

zúãtované ako vlastné akcie. Poãas roka

1998 vstúpil Slovnaft do kapitálov˘ch

transakcií popísan˘ch v pozn. 14, v rám-

ci ktor˘ch Slovnaft Benzinol, a.s. predal

svoj podiel v Slovnafte, a.s. Slovbene,

a.s., spoloãnosti kontrolovanej vedením

Slovnaftu a Slovnaft Benzinolu.

30 Transakcie so spriaznen˘mi stranami
Hlavn˘mi akcionármi Slovnaftu, a.s. sú:

1998 1997

% %

Slovintegra, a.s. (pozn. 31) 51,0 53,7 

Slovbena, a.s. 5,8 —

Slovnaft Benzinol, a.s. — 5,8

Bank of New York 10,5 10,6 

Iní akcionári 32,7 29,9

100,0 100,0

Slovintegra, a.s. je spoloãnosÈ kontrolovaná vedením a zamestnancami Slovnaftu, a.s.



Transakcie poãas roka a zostatky ku koncu roka:

1998 1997

v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby

Wigrochem, a. s. 1 695 1 994

Wigro Handels GmbH 44 34

Cointegra, a. s. 848 37

Integrin, a. s. 455 —

Slovnaft Trade, a.| s. 2 159 1 154

Godts International Trading BV 700 —

Petrimex, a. s. — 1 565

5 901 4 784

Pohºadávky k 31. decembru

Wigrochem, a. s. 115 73

Wigro Handels GmbH 25 —

Cointegra, a. s. 81 9

Integrin, a. s. 40 —

Slovnaft Trade, a. s. 146 921

Petrimex, a. s. — 122

Godts International Trading BV 92 —

Predstavenstvo

Príjmy predstavenstva 17 14

Pohºadávky k 31. decembru 1998 zah⁄Àajú aj opravnú poloÏku vo v˘‰ke 77 mil. Sk

na sumu, ktorú je dlÏn˘ Petrimex, a. s. (31. december 1997: 0).

Wigrochem, a. s., SlovChem, a. s.

a Cointegra, a. s. sú spoloãnosti kontro-

lované spoloãnosÈou Slovintegra, a. s.,

zaoberajúce sa veºkoobchodom a distri-

búciou. Podºa názoru vedenia Slovnaft,

a. s. sa obchodné podmienky poskytova-

né t˘mo spoloãnostiam nelí‰ia od beÏ-

n˘ch obchodn˘ch podmienok poskyto-

van˘ch in˘m distribuãn˘m

spoloãnostiam s v˘nimkou predæÏenej

doby splatnosti poskytnutej spoloãnosti

SlovChem, a. s. Podrobnosti o udalos-

tiach, ktoré sa udiali po súvahovom dni

a t˘kajú sa t˘chto spoloãností, viì pozn.

31.

Poãas roka 1998 SlovPetrimex, a. s.

zmenil názov na SlovChem, a. s. a ná-

sledne na Slovnaft Trade, a. s.
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31 Udalosti po súvahovom dni
Slovnaft, a.s. verejne oznámil svoj

úmysel nájsÈ nového strategického inves-

tora. Za poradcu v tomto smere bola vy-

menovaná firma Salomon Smith Barney. 

Po ukonãení roka bolo Skupine do-

ruãené od viacer˘ch bánk udelenie

súhlasu s neplnením niektor˘ch ustano-

vení úverov˘ch zmlúv (waiver). Skupina

sa dohodla na revidovan˘ch podmien-

kach pre rok 1999, zv˘‰ení roãnej úroko-

vej miery o 1% na niektoré úvery a na

urãit˘ch obmedzeniach t˘kajúcich sa vy-

plácania dividend v rokoch 1999, 2000

a 2001. Podrobnej‰ie údaje sú uvedené

v Poznámke 9.

V apríli 1999 kúpil Slovnaft, a. s. „put

opcie“ na ropu za 843 mil. Sk s dobou

expirácie v máji 2000 ako zaistenie proti

riziku v˘‰ky úrokov z úverov v sume 100

mil. USD (pozn. 9)., ktoré sú naviazané

na trhovú cenu ropy.

S úãinnosÈou od 1. januára 1999 sa

spoloãnosÈ Slovnaft Moravia zlúãila so

spoloãnosÈou Benol za úãelom koordiná-

cie veºkoobchodn˘ch aktivít v âeskej re-

bublike, kde majú obe spoloãnosti svoje

sídlo. 

Od 1. januára 1999 spriaznené strany

Wigrochem, a. s., Cointegra, a.s. a Integ-

rin, a. s. ukonãili obchodnú ãinnosÈ a ich

obchodné aktivity boli prevedené na

Slovnaft Trade, a. s. Tieto tri spoloãnosti

následne k 31. marcu 1999 vstúpili do

likvidácie. 

DÀa 26. mája 1999 Slovnaft, a. s. zís-

kal 51% kontroln˘ balík akcií v Slovnaft

Trade, a. s. kúpou 638 kusov akcií za no-

minálnu hodnotu 1000 Sk za kus od Slo-

vintegry. V˘sledkom tejto transakcie je,

Ïe spoloãnosÈ Godts International Tra-

ding BV („GIT“) sa stala súãasÈou Skupi-

ny. Koneãné súvahy Slovnaft Trade, a. s.

a GIT ku dÀu akvizície zatiaº nie sú k dis-

pozícii, ale vedenie Skupiny odhaduje,

Ïe dopad tejto akvizície na Skupinu ne-

bude v˘znamn˘.

Skupina plánuje uskutoãÀovaÈ v‰etky

exportné aktivity mimo Slovenskej a âes-

kej Republiky cez Slovnaft Trade, a. s.

Slovintegra, a.s. v súãasnosti jedná

s Fondom národného majetku o prípad-

nom vrátení 10% zo svojho podielu

v spoloãnosti Slovnaft, a. s., ktor˘ nado-

budla v rokoch 1995 a 1997. 

32 Údaje za minulé úãtovné obdobie
Niektoré údaje za minulé úãtovné

obdobie boli upravené tak, aby boli

v súlade s tohtoroãnou prezentáciou úã-

tovnej závierky.



Slovnaft, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/5859 1111
fax: 07/4524 3750

Slovnaft Benzinol, a. s.

Mlynské Nivy 48, 813 19 Bratislava
tel.: 07/5823 9111
fax: 07/5341 2701

Slovnaft Moravia, s.r.o.

Pfiíkop 8, 602 00 Brno, âR
tel.: ++4205/4517 5603
fax: ++4205/4521 5928

Slovnaft CS, a. s.

Pfiíkop 8, 602 00 Brno, âR
tel.: ++4205/4517 5602
fax: ++4205/4521 5927

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 3120
fax: 07/4524 4191

Slovnaft Elektroservis, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 3575
fax: 07/4524 7530

Slovnaft Somea, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 3630
fax: 07/5859 7420

Slovnaft Stavos, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 5024
fax: 07/4552 4514

Slovnaft Invest, i. s., a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/5297 207
fax: 07/5297 212

Slovnaft Reprografia, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 7463
fax: 07/4524 7463

Slovnaft Senes, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 4904
fax: 07/4524 3041

Slovnaft Trans, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4552 0041
fax: 07/4524 3041

Priemyselné zdravotnícke 
centrum Slovnaft, a. s.

Vlãie hrdlo 49, 821 10 Bratislava 23
tel.: 07/4524 4580
fax: 07/4524 4580

Slovnaft VÚRUP, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 8824
fax: 07/4524 6276

Slovnaft Rekreacentrum, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/5859 7610
fax: 07/5859 7222

Slovnaft Polska SA

Pradnicka 50a, 312 02 Krakow
tel.: ++4812/4230 717
fax: ++4812/4230 717

Slovnaft Ukrajina, s.r.o.

Sacharova 23a, Ivanofrankovsk
284000 Ukrajina
tel.: ++38/03422/22 060
fax: ++38/03422/59 068

Slovnaft SAT, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/4524 5109
fax: 07/4524 5109

Slovnaft Supply 
and Trading, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 07/5859 7451
fax: 07/5859 7452

Ukrslovnaft, s.r.o.

Stepana Bandery 1, 
Ivanofrankovsk 284000 Ukrajina
tel.: ++38/03422/59 061
fax: ++38/03422/59 061

Benatech, a. s.

Kragujevská 12, 011 61 Îilina
tel.: 089/41 486, 41 487
fax: 089/7641 396

Slovfin, o.c.p., s.r.o.

Trnavská cesta 3, 831 04 Bratislava
tel.: 07/5557 4435
fax: 07/5557 4329

CHZP Apollo

Vlãie hrdlo, 820 03 Bratislava 23,
P.O.BOX 24
tel.: 07/5859 7377
fax: 07/5859 7217

SWS, s. r. o.

závod Slovnaft, 076 72 Vojany
tel.: 0949/95 365
fax: 0949/95 364



Slovnaft, a. s.
Vlãie hrdlo
824 12 Bratislava 23

tel.: 07/5859 1111
fax: 07/4524 3750

e-mail: info@slovnaft.sk
www.slovnaft.sk
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