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Hlavné finanãné ukazovatele Skupiny

1999 1998 1999/98

mil. Sk mil. Sk index

trÏby a v˘nosy 44 039 36 734 1,20

náklady (46 304) (35 595) 1,30

zisk pred zdanením (2 265) 1 139 —

zisk po zdanení a zúãtovaní

men‰inov˘ch podielov (2 484) 76 —

V˘roãná správa za rok 1999

(VÍZIA) Chceme byÈ spoloãnosÈou orientovanou na zákazníka,

uznávanou obchodn˘mi partnermi, zamestnancami

i verejnosÈou ako spoºahliv˘ a korektn˘ partner. 

Na‰u prosperitu chceme zakladaÈ na integrácii v odvetví

spracovania ropy v stredoeurópskom regióne, 

vyuÏívaní modern˘ch technológií a znalostiach,

skúsenostiach a zruãnosti na‰ich zamestnancov.

(strategická vízia Skupiny Slovnaft, december 1999)



(POSLANIE) Nadväzujeme na vy‰e storoãnú tradíciu spracovania ropy. 

Na‰ím poslaním je zodpovedn˘m podnikaním vytváraÈ vysoké hodnoty

pre na‰ich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft, december 1999)



Spracovanie ropy vo v˘‰ke 5,3 mil. ton
dosiahlo úroveÀ predchádzajúcich rokov.
Prevádzková oblasÈ sa vyznaãovala spo-
ºahliv˘m chodom strojnotechnologick˘ch,
energetick˘ch a ekologick˘ch zariadení,
ku ktor˘m sa od mája postupne uÏ
priãleÀovali nové v˘robné jednotky patria-
ce do technologického komplexu EFPA –
Zhodnotenie ÈaÏk˘ch ropn˘ch frakcií. Ich
prínosom bolo vy‰‰ie zhodnotenie ropy na
v˘robky s vy‰‰ou pridanou hodnotou, kto-
ré sa po nábehu celého komplexu v roku
2000 znásobí. Plynul˘ nábeh nov˘ch v˘-
robn˘ch kapacít pokladám za najväã‰í ús-
pech spoloãnosti v roku 1999. Posledná
v˘robná jednotka komplexu, hydrokrak
ÈaÏk˘ch zvy‰kov, bola uvedená do 

prevádzky v 1. ‰tvrÈroku 2000. SpoloãnosÈ
od decembra 1999 vyrába  v celom obje-
me motorové palivá spæÀajúce kvalitatívne
poÏiadavky európskych noriem, ktoré
vstúpili do platnosti v krajinách Európskej
únie od 1. 1. 2000. Ide o dôleÏitú pod-
mienku pre zv˘‰enie exportu motorov˘ch
palív. Export dosiahol v roku 1999 vy‰e 60
% podiel z trÏieb za predaj, priãom najvy‰-
‰í objem exportu bol tradiãne do âeskej
republiky, kde sme si upevnili na‰u trhovú
pozíciu, úspe‰ne sme rozvinuli obchodné
aktivity v Poºskej republike. Predaj auto-
benzínov prekroãil po prv˘krát  hranicu
jedného milióna ton, ich export bol medzi-
roãne vy‰‰í o takmer polovicu. Predaj rafi-
nérskych, petrochemick˘ch v˘robkov
a plastov v tuzemsku poklesol v hmot-
nostnom vyjadrení o pätinu a súvisí so
stagnáciou viacer˘ch hospodárskych od-
vetví, navy‰e sa prehlbuje platobná ne-
schopnosÈ na‰ich odberateºov. Skupina
prevádzkovala ku koncu roku 1999 vo
vlastnej sieti 360 ãerpacích staníc, z toho
bolo 45 v zahraniãí. Prvé dve ãerpacie sta-
nice s logom Slovnaftu boli uvedené do
prevádzky na území Poºskej republiky. 
Pokiaº predaj motorov˘ch palív vo vlastnej
sieti v zahraniãí zaznamenal rast, v tuzem-
sku predaj poklesol.

Úvodné slovo predsedu predstavenstva 

a prezidenta spoloãnosti

Skupina Slovnaft v roku 1999 upevnila svoju vedúcu pozíciu

v rámci slovenského chemického a farmaceutického priemyslu

a patrí medzi najv˘znamnej‰ie podnikateºské subjekty Slovenskej

republiky. Svoju ãinnosÈ orientuje do spracovania ropy, distribúcie

a predaja v˘robkov z ropy.



S cieºom zefektívnenia obchodn˘ch
ãinností bola v Skupine vykonaná ich re-
‰trukturalizácia. Veºkoobchodná ãinnosÈ
s ropn˘mi produktmi bola sústredená do
materskej spoloãnosti, malopredaj do
Slovnaft Benzinol, a. s.   a predaj do za-
hraniãia s v˘nimkou do âeskej republiky
vykonávala nová obchodná spoloãnosÈ
Slovnaft Trade, a. s. Zrealizovali sme aj
ìal‰ie organizaãné zmeny, ktoré prispeli
k skvalitneniu riadenia v rámci holdingo-
vej ‰truktúry.

Veºmi pozitívny v˘voj sme zazname-
nali v oblasti ochrany Ïivotného prostre-
dia, kde rozhodujúci prínos majú ekolo-
gické efekty z nábehu komplexu EFPA,
ako aj prínosy ìal‰ích opatrení z pre-
vádzkov˘ch, obchodn˘ch a in˘ch ãinnos-
tí  redukujúcich zaÈaÏenie Ïivotného
prostredia. Obdobn˘ v˘voj bol aj v roz‰i-
rovaní a skvalitÀovaní systému riadenia
kvality, systému environmentálneho ria-
denia a v implementácii TQM.

Na obstaranie hmotného investiãného
majetku Skupina oproti predchádzajúce-
mu roku vynaloÏila menej ako tretinu,
priãom hlavn˘m dôvodom bolo ukonãenie
v˘stavby technologického komplexu
EFPA. Investiãné prostriedky boli vynalo-
Ïené aj do modernizácie siete ãerpacích
staníc, na vybavenie terminálov aditivaã-
n˘mi technológiami, na ekologické opat-
renia, na nákup meracích zariadení, na
roz‰irovanie podporného systému predaja
motorov˘ch palív Bonus a iné.

Aj keì Skupina zaznamenala v roku
1999 v prevádzkovej i v niektor˘ch ìal‰ích
ãinnostiach   dobré v˘sledky, v hospodár-
skom   v˘sledku  vykázala stratu  2 484
mil. Sk, ão je po prv˘krát poãas svojej
existencie. V˘znamnou mierou bol tento
v˘sledok ovplyvnen˘ najmä poklesom

kurzu Sk voãi USD a zv˘‰en˘mi finanãn˘-
mi nákladmi. Na zaãiatku roku veºmi nízka
cena ropy vyvolala na trhoch prudk˘ pád
cien ropn˘ch v˘robkov a zníÏenie rafinér-
skej marÏe. Neskôr, ku koncu roka, sa viac
ako dvojnásobné zv˘‰enie ceny ropy
adekvátne nepremietalo  do cien v˘rob-
kov. T̆ m opätovne do‰lo k zníÏeniu rafi-
nérskej marÏe a k nepriaznivému vplyvu
na hospodársky v˘sledok. Aj napriek ná-
roãn˘m podmienkam bolo financovanie
Skupiny zabezpeãené a záväzky voãi fi-
nanãn˘m in‰titúciám ‰tátu a obchodn˘m
partnerom boli splnené.

Z hºadiska zabezpeãovania dlhodobej
stability a prosperity boli v roku 1999
uskutoãÀované dve v˘znamné aktivity.
Bola vypracovaná a v závere roku bola
schválená Rozvojová stratégia Skupiny
Slovnaft. V nasledujúcom období na Àu
nadviaÏe schválenie jednotliv˘ch funk-
ãn˘ch stratégií a ich implementácia. Na
zaãiatku roku 1999 prijalo predstavenstvo
akciovej spoloãnosti rozhodnutie o vstupe
zahraniãného strategického partnera.
K realizácii procesu formou medzinárod-
ného tendra boli angaÏované renomované
medzinárodné poradenské in‰titúcie Salo-
mon Smith Barney,  Slaughter and May
a Pricewaterhouse Coopers. Koncom roku
predloÏili záväzné ponuky viacerí investori
a ako najlep‰ia bola vyhodnotená ponuka
spoloãnosti MOL, Rt z Maìarska. Dohody
o vstupe tejto spoloãnosti do Slovnaft, a. s.,
boli podpísané 31. marca 2000.

V mene predstavenstva vyjadrujem
poìakovanie v‰etk˘m zamestnancom
spoloãností Skupiny Slovnaft za veºké úsi-
lie pri zabezpeãovaní úloh a ná‰ho ìal‰ie-
ho rozvoja, ìakujem za podporu a dôveru
akcionárom, obchodn˘m partnerom
a priaznivcom.
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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

Ivan Horvát 

ãlen predstavenstva
viceprezident

marketing

Predstavenstvo

Dozorná rada Peter ëatel

predseda dozornej rady
generálny riaditeº 

Slovnaft Benzinol, a. s.

Norbert Vanão

ãlen dozornej rady
riaditeº odboru plánu 

a rozpoãtu Slovnaft, a. s.

Miroslav ·vatarák

ãlen dozornej rady
riaditeº závodu EFPA 

Slovnaft, a. s.

Viktor Mazúr

ãlen dozornej rady
riaditeº Odboru kontroly 

Ministerstvo hospodárstva SR

Pavol Buday

ãlen dozornej rady
predseda OV ZO OZ Chémia SR 

pri Slovnaft, a. s.

Milo‰ Ne‰por

ãlen dozornej rady
tajomník OV ZO OZ chémia SR

pri Slovnaft, a. s.



a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

Obchodná ãinnosÈ

V˘robná ãinnosÈ

Investiãná ãinnosÈ

Organizácia a riadenie

Personálna ãinnosÈ

Ochrana Ïivotného prostredia

Zhodnotenie ekonomickej ãinnosti

Systém riadenia kvality

Správa predstavenstva

(OTVORENOSË) Otvorene komunikujeme 

so svojím okolím aj medzi sebou. 

Sme otvorení aj voãi rozdielnym názorom, 

voãi nov˘m poznatkom a vedomostiam.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Náklady na predaj boli 31,4 mld. Sk.
Dosiahnut˘ hrub˘ zisk 12,4 mld. Sk oproti
roku 1998 mierne vzrástol o 0,6 mld. Sk.
Najv˘znamnej‰ím podnikateºsk˘m ãlán-
kom Skupiny je materská spoloãnosÈ Slov-
naft, a. s., ktorá dosiahla trÏby z predaja
vlastn˘ch v˘robkov, tovaru a sluÏieb vo
v˘‰ke 39,0 mld. Sk. 

Koncom roku bola na slovensk˘ trh
uvedená generácia motorov˘ch palív
TOP QUALITY EURO. Svojimi parametra-
mi prevy‰ujú poÏiadavky inovovan˘ch
európskych noriem EN 590, ktoré sú
platné od 1. januára 2000 v krajinách
Európskej únie.

Obchodná ãinnosÈ

Hlavn˘m predmetom Skupiny Slovnaft je spracovanie ropy, 

distribúcia a predaj v˘robkov z ropy. Za rok 1999 hodnota trÏieb

z predaja vlastn˘ch v˘robkov, tovaru a sluÏieb dosiahla úroveÀ

43,8 mld. Sk, ão predstavovalo nárast o 20,45 % oproti roku 1998.

a)



Ropa bola nakupovaná a dodávaná
pre Skupinu Slovnaft v˘hradne z Ruskej
federácie. Prepravuje sa ropovodom
DruÏba, spoloãnosÈou Transpetrol, a. s.,
Bratislava.  Cel˘ nákup bol realizovan˘
prostredníctvom dcérskej spoloãnosti
Apollo Oil Rohstoffhandels, GmbH.  Záso-
bovanie ropou bolo po cel˘ rok plynulé.

Na domácom trhu skupina umiestnila
v˘robky za 17 253 mil. Sk, ão bolo
39,41% z celkov˘ch trÏieb. Export bol 
realizovan˘ do 31 krajín. Dosiahol hodno-
tu 26 522 mil. Sk. Z celkového predaja
predstavoval 60,59 %.

Najväã‰ím exportn˘m teritóriom bola
âeská republika, za ktorou nasledovali 
Rakúsko, Maìarsko, Nemecko a Poºsko.
Pre na‰ich zákazníkov sme na trh ponúkli
a predali kompletn˘ sortiment rafinér-
skych, petrochemick˘ch v˘robkov a plas-
tov. Vy‰‰í objem predaja bol ovplyvnen˘
rastom cien v˘robkov v dôsledku rastúcej
ceny ropy na svetov˘ch trhoch. 
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Nákup ropy

1999  1998 

tis. ton  tis. ton 

5 281,4 5 365,0

(ZÁKAZNÍK) Zmyslom na‰ej práce je uspokojovaÈ jeho potreby. 

VáÏime si ho a uznávame spoºahlivé partnerstvo 

zaloÏené na vzájomnej úcte a zodpovednosti. 

Ná‰ úspech je spokojn˘ zákazník.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)   



Prehºad predaja pohonn˘ch hmôt na âS v mil. litrov podºa teritórií

Teritórium Poãet âS 1999 1998

Slovenská republika 315

Benzíny automobilové 355 430

Nafta motorová 157 196

spolu 512 626

âeská republika 41

Benzíny automobilové 46 43

Nafta motorová 43 36

spolu 89 79

Ukrajina 2

Benzíny automobilové 7 7

Nafta motorová 2 1

spolu 9 8

Poºsko 2

Benzíny automobilové 2 –

Nafta motorová 1 –

spolu 3 0

Predaj v˘robkov realizovala Skupina prostredníctvom veºko-

obchodu a maloobchodu. Maloobchodn˘ predaj bol realizo-

van˘ cez 360 ãerpacích staníc, z toho 315 bolo na Sloven-

sku, 41 v âeskej republike, 2 v Poºsku a 2 na Ukrajine.

(DÔVERYHODNOSË A âESTNOSË) Konáme vÏdy ãestne 

voãi v‰etk˘m na‰im partnerom a vzájomne voãi sebe. 

Sme dôveryhodn˘ partner – dôveru nikdy nesklameme.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)
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Predaj ropn˘ch produktov 

1999 1998

mil. Sk % mil. Sk %

Predaj 43 775 36 344

a) TrÏby z predaja v SR: 17 253 17 198

b) Export:

âeská republika 11 726 44,21 7 885 41,18

Rakúsko 4 884 18,41 2 872 15,00

Maìarsko 2 151 8,11 2 120 11,07

Nemecko 1 703 6,42 1 675 8,75

Poºsko 2 325 8,77 1 525 7,97

Ostatné krajiny 3 733 14,08 3 069 16,03

Export spolu 26 522 100,00 19 146 100,00



Základom v˘robného programu skupiny

sú tri kategórie: rafinérske v˘robky,

petrochemické v˘robky a plasty.

Základnou surovinou je ropa.

V˘robná ãinnosÈ

Spracovanie surovín (tis. ton)

1999 1998

suroviny celkom 5 535 5 616

z toho ropa 5 315 5 344

prepracovanie surovín pre zákazníkov 19 12

b)
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Najv˘znamnej‰ia technologická
a ekologická investícia Skupiny – EFPA
(Environmental Fuel Project Apollo) bola
v priebehu roka 1999 postupne uvede-
ná do prevádzky. Zámer vytvoriÈ flexibil-
nú a technologicky vyspelú rafinériu
ropy sa stal skutoãnosÈou. Zásadná 
modernizácia zaradila Skupinu medzi
absolútnu európsku ‰piãku v hæbke
spracovania ropy.  

Postupn˘ nábeh v˘robní EFPA pri-
niesol nové v˘robné kapacity a nové
komponenty na namie‰avanie palív vy‰-
‰ej kvality v celom objeme produkcie.
V decembri 1999 do distribuãnej siete
zaãala Skupina dodávaÈ motorové pali-
vá, ktoré v celom spektre sledovan˘ch
hodnôt a vlastností spæÀajú najnov‰ie
európske normy pre autobenzíny (EN
229/99) a motorovú naftu (EN 590/99).

Spracovanie ropy sa uÏ niekoºko
rokov udrÏuje na optimálnej úrovni,
nieão vy‰e 5 mil. ton, ão zodpovedá
technologickej konfigurácii hlavn˘ch

v˘robn˘ch jednotiek. Oproti roku 
1998 bolo spracovanie ropy niÏ‰ie
o 29 tis. ton.

DováÏaná ropa z Ruskej federácie
zodpovedala dohodnutej kvalite a bola
porovnateºná s kvalitou ropy v roku
1998.  Oproti roku 1998 bola dosiah-
nutá vy‰‰ia v˘roba automobilov˘ch
benzínov, technick˘ch a lakov˘ch ben-
zínov, n-alkánov, oxidaãnej zmesi, 
asfaltov, síry, propylénu a etylénoxidu.
Najviac sa vyrobilo motorovej nafty
v mnoÏstve 1 818,5 tis. ton, ão pred-
stavuje 34,2 % zo spracovanej  ropy,
potom nasledovali automobilové ben-
zíny vyrobené v objeme 1 013,9 tis.
ton, vykurovacie oleje ÈaÏké v mnoÏs-
tve 1 010,7 tis. ton, asfalty spolu 199,9
tis. ton,  159,5 tis. ton polyetylénu.  
Do trvalej v˘roby bolo zaveden˘ch 
5 nov˘ch a inovovan˘ch v˘robkov, me-
dzi nimi Tatren MH 950, kompresorové
oleje Madit OK–VC 100, 150 a 220, 
Madit OH–HV 46.

·truktúra v˘roby (tis. ton)

1999 1998

rafinérske v˘robky 4 306,6 4 352,3

petrochemické v˘robky 276,3 317,8

plasty 231,4 249,1

(ODBORNOSË) Na‰u úspe‰nosÈ 

zakladáme na profesionalite, tvorivosti 

a osobnej aktivite kaÏdého z nás. 

Stále sa uãíme, zlep‰ujeme 

a hºadáme najlep‰ie rie‰enia.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Nosnou úlohou roka bolo dokonãe-
nie najväã‰ieho investiãného projektu
v histórii akciovej spoloãnosti Slovnaft –
projektu EFPA. Do konca roku boli v‰et-
ky v˘robné jednotky projektu spracova-
nia ÈaÏk˘ch ropn˘ch frakcií – EFPA (Envi-
ronmental Fuel Project Apollo) odovzda-
né do skú‰obnej, resp. trvalej prevádzky
a z celkového rozpoãtu 17,8 mld. Sk
bolo od roku 1994 do 31.12.1999 prefi-
nancovan˘ch 17,6 mld. Sk. 

Uvedenie EFPA do prevádzky zname-
ná zásadné zv˘‰enie podielu rafinér-
skych produktov s vy‰‰ou pridanou hod-
notou pri prakticky nezmenenom objeme
spracovania ropy. EFPA je v˘znamn˘m
míºnikom v modernizácii v˘roby pros-
tredníctvom nákupu ‰piãkov˘ch sveto-
v˘ch technológií a jej nábeh znamená
zároveÀ aj prienik Slovnaftu medzi naj-
modernej‰ie európske rafinérie.
V˘znamn˘ je ekologick˘ rozmer projek-
tu, keì v˘raznou redukciou emisií Slov-
naft uÏ teraz spæÀa pripravované prísne
limity Európskej únie.

Okrem komplexu EFPA, na ktorej sa
v roku 1999 preinvestovalo 2,4 mld. Sk
bolo v Skupine Slovnaft rozpracovan˘ch
ìal‰ích 89 stavieb, z ktor˘ch 32 bolo do-
konãen˘ch. 

Najväã‰í poãet stavieb sa t˘kal
v˘stavby ãerpacích staníc – 36, na kto-
r˘ch sa preinvestovalo 200 mil. Sk 
a 7 z nich bolo odovzdan˘ch do uÏívania.
Najviac ãerpacích staníc sa realizovalo
na Slovensku – 22 (4 dokonãené) cez
Slovnaft Benzinol, a. s., k˘m v Poºsku 8
(2 dokonãené) prostredníctvom Slovnaft
Polska, a. s., v âeskej republike cez

Slovnaft CS, a. s., 4 (1 dokonãená) a na
Ukrajine boli rozpracované 2 ãerpacie
stanice dcérskou spoloãnosÈou Slovnaft
Ukrajina, s. r. o.

ëal‰ie investície v objeme takmer
200 mil. Sk boli zamerané na ekologizá-
ciu v˘roby a ochranu Ïivotného prostre-
dia a 200 mil. Sk bolo investovan˘ch aj
do nákupu zariadení tzv. sólo strojov,
s cieºom modernizácie a zefektívnenia
strojného parku skupiny Slovnaft. VloÏe-
né prostriedky do rozvoja informaãn˘ch
technológií a v˘poãtovej techniky v roku
1999 predstavovali 150 mil. Sk.

Najv˘znamnej‰í investiãn˘ program
z dcérskych spoloãností Slovnaftu 

Investiãná ãinnosÈ

c)



prebiehal v Slovnafte Benzinol, a. s.,
kde sa celkom preinvestovalo 450 mil.
Sk. Okrem v˘stavby ãerpacích staníc 
sa realizoval proces re‰trukturalizácie 
obchodn˘ch závodov, vybavenie 
terminálov aditivaãn˘mi technológiami 
a roz‰iroval sa podporn˘ systém 
predaja motorov˘ch palív „Bonus“,
ako vernostn˘ systém pre stálych 
zákazníkov.

Slovnaft CS, a. s., preinvestoval 
na území âeskej republiky 55 mil. Sk,
hlavne do v˘stavby nov˘ch ãerpacích
staníc, v˘meny ich riadiacich systémov,
zariadenia pre príjem kariet Benzinol
a do dizajnu novo prenajat˘ch âS.

Slovnaft Polska, a. s., vynaloÏil 
49 mil. Sk na v˘stavbu 8 ãerpacích sta-
níc, Slovnaft VÚRUP, a. s., 13 mil. Sk naj-
mä do spracovania n-alkánov, Slovnaft
Trans, a. s., investoval do obnovy a roz‰i-
rovania parku dopravn˘ch prostriedkov
vo v˘‰ke 10 mil. Sk, Slovnaft MontáÏe
a opravy, a. s. a Slovnaft Somea, a. s.,
investovali do nákupu ‰peciálneho nára-
dia, nástrojov, kontroln˘ch meracích
prístrojov a pod. v objeme 10 mil. Sk.
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Na investiãné akcie v roku 1999 Skupina

Slovnaft vynaloÏila 3,7 mld. Sk. 

(ZVEªAëOVANIE DEDIâSTVA) Chránime 

a zveºaìujeme hodnoty vytvorené

generáciami na‰ich predchodcov, 

aby sme ich obohatené o ná‰ prínos

odovzdali na‰im zástupcom.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



V roku 1999 pokraãoval proces organi-
zaãn˘ch zmien a re‰trukturalizácie Slov-
naft, a. s. a ostatn˘ch spoloãností v rámci
skupiny Slovnaft.

Z organizaãn˘ch zmien zrealizovan˘ch
v roku 1999 v materskej spoloãnosti naj-
v˘znamnej‰ia a do rozsahu najväã‰ia bola
zmena organizaãného usporiadania Úseku
pre marketing – re‰trukturalizácia veºkoob-
chodnej siete Slovnaft, a. s., s t˘m, Ïe veº-
koobchod s v˘robkami Slovnaftu v SR a âR
od 1. 1. 1999 zabezpeãuje v˘luãne len je-
den subjekt a to samotn˘ Slovnaft, a. s.

Racionalizaãné zmeny boli vykonané
vo v‰etk˘ch úsekoch spoloãnosti Slovnaft
s v˘nimkou Úseku pre maloobchodnú sieÈ,
ãoho v˘sledkom bolo 13 rozhodnutí prezi-
denta t˘kajúcich sa organizaãn˘ch zmien.
V˘sledkom t˘chto zmien je 398 zru‰en˘ch,
resp. delimitovan˘ch pracovn˘ch miest.
V súvislosti s re‰trukturalizáciou veºkoob-
chodnej siete bolo vytvoren˘ch 127 pra-
covn˘ch miest, priãom celková úspora
v roku 1999 ãiní 271 pracovn˘ch miest.

V roku 1999 pokraãoval proces re-
‰trukturalizácie najv˘znamnej‰ej dcér-
skej spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a. s.
Po re‰trukturalizácii generálneho riadi-
teºstva bola uskutoãnená k 1. 4. 1999
centralizácia veºkoobchodn˘ch ãinností
do Slovnaft, a. s.

Tretia etapa bola venovaná re‰truktu-
ralizácii obchodn˘ch závodov Slovnaft
Benzinol, a. s., ktorej v˘sledkom bola re-
dukcia 3 terminálov (Bratislava, StoÏok,
Horn˘ Hriãov) z pôvodného poãtu 5, 
ako aj zru‰enie v‰etk˘ch odlúãen˘ch 
prevádzok.

Bilancia v‰etk˘ch troch etáp transfor-
mácie spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a. s.,
vykazuje skutoãnosÈ, Ïe z pôvodného 
poãtu pracovníkov ku dÀu vzniku holdin-
gu (1 401) je cieºov˘ stav v Slovnaft Benzi-
nol, a. s., k 31. 12. 1999 – 718 pracovní-
kov, ão predstavuje celkovú racionalizáciu
683 pracovn˘ch miest.

Nákupom akcií nadobudol Slov-
naft, a. s., v máji 1999  51% majoritn˘
podiel v dcérskej spoloãnosti Slovnaft
Trade, a. s.

Organizácia a riadenie

d)

(LOJALITA) Sme hrdí na príslu‰nosÈ k úspe‰nej a modernej firme. 

Dbáme o jej dobré meno, stotoÏÀujeme sa s jej cieºmi.

Podporujeme na‰u spoloãnosÈ v kaÏdej situácii. 

Na‰a vernosÈ je postavená na dôvere v spoloãnú silu.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Vo v‰etk˘ch spoloãnostiach Skupiny
sa veºká pozornosÈ venuje riadeniu ºud-
sk˘ch zdrojov, starostlivosti o zamestnan-
cov, ich osobnému i odbornému rozvoju.

V spoloãnostiach Skupiny bolo za-
mestnan˘ch 7 540 zamestnancov (z toho
v Slovnaft, a. s., 4 076).

Systematická snaha o zvy‰ovanie pro-
duktivity práce, uplatÀovanie zásad reen-
gineeringu a racionalizácie sa prejavilo
v zníÏení poãtu pracovn˘ch miest v celej
Skupine, v Slovnaft, a. s., to bolo 157
miest. Celkov˘ poãet zamestnancov 
Skupiny sa v roku 1999 zníÏil o 548 
zamestnancov. 

V roku 1999 pokraãoval pozitívny 
v˘voj v ukazovateºoch kvality pracov-
ného kolektívu.

Zv˘‰ila sa odborná a vzdelanostná
úroveÀ zamestnancov spoloãnosti tak, Ïe
v súãasnosti 2/3 zamestnancov majú
ukonãené V· a USO vzdelanie, z toho je
15,4 % s V· vzdelaním.

Slovnaft, a. s., trvale vytvára podmien-
ky pre stabilizáciu stavu zamestnancov, ão
potvrdzuje skutoãnosÈ, Ïe priemerná dæÏka
práce v spoloãnosti je u technick˘ch pra-
covníkov 18,7 roka   a v robotníckych pro-
fesiách 13,3 roka.

V súlade s personálnou stratégiou
spoloãnosÈ venuje pozornosÈ ìal‰ej prí-
prave a vzdelávaniu v‰etk˘ch skupín za-
mestnancov prostredníctvom In‰titútu
vzdelávania. Osobitná pozornosÈ bola
venovaná príprave manaÏmentu na v‰et-
k˘ch riadiacich úrovniach v celej Skupi-
ne Slovnaft.

V súvislosti s prípravou nábehu nov˘ch
investiãn˘ch celkov EFPA bola venovaná in-
tenzívna pozornosÈ prijímaniu, v˘beru a od-
bornej príprave prevádzkov˘ch pracovníkov.

SúãasÈou Slovnaftu, a. s., je aj Stredné
odborné uãili‰te chemické, ktoré zabez-
peãuje prípravu kvalifikovan˘ch pracovní-
kov pre celú Skupinu.

Spoloãnosti Skupiny Slovnaft v rámci
realizácie sociálnej politiky poskytujú
prostriedky zo sociálneho fondu a sociál-
nych nákladov na stravovanie, ubytovanie,
rekreácie (prostredníctvom dcérskej spolo-
ãnosti Slovnaft Rekreacentrum) a rekon-
diãné pobyty, prevádzku pred‰kolsk˘ch za-
riadení, poskytovanie pôÏiãiek a odmien
pri pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách.

SúãasÈou sociálnej politiky spoloãnosti
je aj starostlivosÈ o b˘val˘ch zamestnan-
cov – dôchodcov organizovan˘ch v ZdruÏe-
ní dôchodcov.

Objem vynaloÏen˘ch prostriedkov 
na sociálnu starostlivosÈ dosiahol
v Slovnaft, a. s., úroveÀ 40 mil. Sk, ão
predstavuje takmer 5 % z objemu mzdo-
v˘ch nákladov.

Priemyselné zdravotnícke centrum
Slovnaft, a. s., zabezpeãuje kompletnú
zdravotnú starostlivosÈ o zamestnancov
a realizuje vybrané preventívne programy
zamerané na ochranu zdravia.

V rámci svojich finanãn˘ch moÏností
podporovali spoloãnosti Skupiny formou
finanãn˘ch darov zdravotníctvo, vedu
a ‰kolstvo, kultúru, telov˘chovu a ‰port
a prispievali aj na humanitné a charitatív-
ne úãely.
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Personálna ãinnosÈ

e)

(DÔSTOJNOSË A ETIKA) Dôsledne re‰pektujeme individuálne práva 

a dôstojnosÈ kaÏdého zamestnanca, konáme vo vzájomnej 

úcte voãi sebe s vysokou etikou vzÈahov 

bez ohºadu na pracovné zaradenie.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Celkov˘ prehºad vplyvu v˘robn˘ch ãinností Slovnaft, a. s., na Ïivotné prostredie  

1999–1998 r. 1999 r. 1998

Emisie zneãisÈujúcich látok 

do ovzdu‰ia v tonách za rok – 57 (0,22%) 26 423 26 480

Vypú‰Èanie zneãisÈujúcich látok 

do Dunaja a Malého Dunaja v tonách za rok – 890 (21,9%) 3 176 4 066

Tvorba odpadov v tonách za rok + 5 105  (9,0%) 62 049 56 944

Imisná situácia v okolí Slovnaft, a.s., — slabé aÏ mierne  mierne
vyjadrená pomocou indexu zneãistenie zneãistenie
zneãistenia ovzdu‰ia – IZO (IZO 0,90–1,17) (IZO 1,10–1,42)

Skupina venuje veºkú pozornosÈ ochrane Ïivotného prostredia.

Priemerné roãné koncentrácie zneãisÈujúcich látok v ovzdu‰í

okolo Slovnaft, a. s., boli v porovnaní s rokom 1998 pre v‰etky

v˘znamné polutanty niÏ‰ie. Namerané hodnoty sa pohybovali

pod 50%-nou úrovÀou zákonom povolen˘ch imisn˘ch hodnôt.

Vypú‰Èanie zneãisÈujúcich látok do povrchov˘ch recipientov sa

zníÏilo o 22%. Extern˘ audit podºa medzinárodnej normy ISO

14001 nezistil podstatné nedostatky v zavedenom systéme 

environmentálneho riadenia.

Ochrana Ïivotného

prostredia f )



Jedn˘m z hlavn˘ch ekologick˘ch
cieºov Skupiny je také riadenie a vykoná-
vanie ãinností, ktoré vedie k neustálemu
zniÏovaniu zaÈaÏenia Ïivotného prostre-
dia. Veºmi v˘znamn˘m krokom pri presa-
dzovaní tejto stratégie bol v roku 1999
postupn˘ nábeh jednotliv˘ch v˘robní pro-
jektu EFPA, v˘mena horákov niektor˘ch
pecí za nízkoemisné, zabudovanie elek-
trostatick˘ch odluãovaãov popolãeka
a zariadenia SNCR na redukciu oxidov
dusíka na  podnikovej teplárni, rekon-
‰trukcia nádrÏí kvapaln˘ch médií a iné.

Dlhodobo priazniv˘ trend zniÏovania
vypú‰Èania zneãisÈujúcich látok do
ovzdu‰ia pokraãoval aj v roku 1999. Na-
hradenie kvapalného paliva plynn˘m na
niektor˘ch v˘robn˘ch jednotkách, pre-
vádzka novej V˘roby síry a spracováva-

nie  odplynov s obsahom H2S umoÏnilo
zníÏenie emisií SO2 o 102 t. Celkové 
zlep‰enie kvality ovzdu‰ia v okolí Slov-
naft, a. s., potvrdili aj v˘sledky automa-
tického imisného  monitoringu. V duchu
ekologickej otvorenosti spoloãnosti boli
aktuálne v˘sledky imisného monitorin-
gu poskytované ‰irokej verejnosti aj
prostredníctvom internetu.

V roku 1999 do‰lo u v‰etk˘ch sledo-
van˘ch zneãisÈujúcich látok vypú‰Èan˘ch
do povrchov˘ch recipientov  k zníÏeniu,
priãom celkové zníÏenie predstavuje aÏ
22%. ZníÏila sa aj spotreba dunajskej
vody o 17%, pitnej vody o 13%. 

Nárast tvorby odpadov o pribliÏne 
5 000 t bol spôsoben˘ nárastom odpa-
dov z investiãnej v˘stavby, vznikajúcich
poãas v˘stavby EFPA. Produkcia odpadov
z údrÏby a technologick˘ch procesov je
porovnateºná s rokom 1998. Priaznivo sa
zmenila skladba vzniknut˘ch odpadov,
klesol podiel nebezpeãn˘ch odpadov
a zv˘‰il sa podiel vyuÏit˘ch odpadov.

Skupina si uvedomuje, Ïe pre bu-
dúcnosÈ Ïivotného prostredia je nevy-
hnutná ekologicky orientovaná v˘chova
mládeÏe.  Preto aj v minulom roku orga-
nizoval ekologickú súÈaÏ pre ‰kolskú
mládeÏ pod názvom „Ekohliadky“, kto-
ré mali za úlohu vypracovaÈ ekosprávy
o stave Ïivotného prostredia vo svojom
okolí. Do súÈaÏe sa zapojilo 177 základ-
n˘ch ‰kôl z celého Slovenska.

V˘znamnou akciou bola v˘stavba no-
vej ãerpacej stanice Ivachnová v zmysle
najprísnej‰ích kritérií platn˘ch pre ochra-
nu Ïivotného prostredia. 
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(ÎIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE A BEZPEâNOSË) 

Vo svojej ãinnosti, v˘robkoch 

a sluÏbách dbáme na ochranu zdravia 

a bezpeãnosÈ v˘robcov i spotrebiteºov. 

Dbáme na ochranu Ïivotného prostredia.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Najväã‰í dopad mal v˘voj kurzu Sk
na finanãné náklady. Podstatnú ãasÈ fi-
nanãn˘ch nákladov tvoria platené úroky
a ostatné náklady na úvery a pôÏiãky. Ich
nárast bol spôsoben˘ vy‰‰ím ãerpaním
úverov, ktoré sa pouÏívajú na zabez-
peãenie potrieb Skupiny. Celkom Skupi-
na zaplatila 3 007 mil. Sk nákladov˘ch
úrokov. Kapitalizované úroky do investí-
cií predstavovali sumu 429 mil. Sk.

Dane

DaÀ z príjmu predstavuje 40% z daÀo-
vého základu a v roku 1999 to bolo 
132 mil. Sk. T̆ m bola splnená daÀová po-
vinnosÈ pre v‰etky spoloãnosti. Podºa plat-
nej legislatívy zaplatené dane z príjmu
podliehajú poãas 3 rokov  kontrole daÀo-
v˘ch orgánov.

V˘nosy z dividend

V˘nosy z dividend predstavujú len
mal˘ zisk pre celú Skupinu. Od spoloãnos-
tí, kde majú spoloãnosti Skupiny men‰i-
nov˘ podiel získali dividendy v roku 1999
vo v˘‰ke 1 mil. Sk. Slovnaft, a. s., získal
od spoloãností s rozhodujúcim a podstat-
n˘m vplyvom a v spoloãn˘ch podnikoch
konsolidovan˘ch metódou uvedenia do
ekvivalencie 55 mil. Sk. Vedenie spoloã-
nosti Slovnaft, a. s., nenavrhlo vyplácanie
dividend za rok 1998. Dividendy nie sú
navrhnuté ani za rok 1999.

V roku 1999 Skupina vykázala stratu na úrovni 2 484 mil. Sk. Hospodárske

v˘sledky Skupiny ovplyvnili v priebehu roka 1999 viaceré faktory vonkaj‰ie-

ho prostredia, ktoré spoloãnosti nemohli predpokladaÈ ani ovplyvniÈ. 

I‰lo najmä o pokles kurzu Sk oproti USD a stúpanie ceny ropy, takÏe obe 

skutoãnosti mali zásadn˘ vplyv na zv˘‰ené náklady materskej spoloãnosti,

spojené s nákupom  ropy.

Zhodnotenie ekonomickej ãinnosti

g)
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Tvorba hospodárskeho v˘sledku Skupiny

rok 1999 rok 1998

mil. Sk mil. Sk

Prevádzkové trÏby a v˘nosy 43 775 36 529

Prevádzkové náklady (40 669) (32 506)

Prevádzkov˘ zisk 3 106 4 023

Finanãné v˘nosy (68) 152

Finanãné náklady (5 293) (3 089)

Podiel na ãistom zisku (strate)

spoloãnosti v Skupine (10) 53

Zisk (strata) pred zdanením (2 265) 1 139

DaÀ z príjmov (132) (877)

Podiely in˘ch spoloãníkov (87) (186)

Hospodársky v˘sledok (2 484) 76

(SPOLUPRÁCA) Pracujeme spoloãne. 

Spoloãne sa rozvíjame a vzájomne obohacujeme. 

V spoloãnej práci najlep‰ie uplatníme svoj 

osobn˘ talent, zruãnosti, vedomosti a skúsenosti.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Akvizície

Nákupom akcií nadobudol Slovnaft, 
a. s., v máji 1999  51% majoritn˘ podiel
v dcérskej spoloãnosti Slovnaft Trade, a. s. 

Investícia do spoloãnosti Slovnaft Re-
kreacentrum, a. s., nezv˘‰ila obchodn˘
podiel Skupiny, pretoÏe nav˘‰enie základ-
ného imania tejto spoloãnosti bolo rozde-
lené medzi dovtedaj‰ích akcionárov úmer-
ne ich obchodnému podielu. K 1. januáru
1999 do‰lo k zlúãeniu dcérskej spoloãnosti
Slovnaft Moravia, a. s., s Benolom, s. r. o.
Majetkov˘ podiel Slovnaft v spoloãnosti
Theben klesol z 36,4% na 9,1%. V roku
1999 Skupina vloÏila ìal‰ie investície do
spoloãností Slovfin o. c. p.,a. s., a Chémia
Bratislava, a. s.

Hotovostn˘ tok a financovanie

V priebehu roku 1999 do‰lo k mierne-
mu poklesu stavu peÀaÏn˘ch prostriedkov
o 509 mil. Sk. Skupina vytvorila ãist˘ cash
flow z prevádzkovej ãinnosti 3 248 mil. Sk.
Na obstaranie hmotného a nehmotného
investiãného majetku bolo pouÏit˘ch 
3 251 mil. Sk. Pokles ãerpania dlhodob˘ch
úverov na 3 594 mil. Sk Skupina kompen-
zovala zv˘‰ením objemu krátkodob˘ch
úverov na 2 434 mil. Sk.

Skupina vyuÏívala na zabezpeãenie
svojich finanãn˘ch potrieb úvery a pôÏiãky
v domácich aj zahraniãn˘ch peÀaÏn˘ch
in‰titúciách. Celková hodnota úverov ãer-
pan˘ch v slovensk˘ch korunách bola 
1 344 mil. Sk, v zahraniãn˘ch menách sa
vyãerpalo 22 807 mil. Sk. V dôsledku ne-
plnenia zmluvn˘ch podmienok vypl˘vajú-
cich z úverov˘ch zmlúv, do‰lo v júli 1999
k prehodnocovaniu ich úrovne pre rok

1999. Skupina uzavrela dohodu so strate-
gick˘m investorom o majetkovom vstupe
do Skupiny.

Riadenie rizika a ceny

SpoloãnosÈ je pri ãerpaní úverov, ako
aj pri beÏn˘ch obchodn˘ch transakciách
v cudzej mene, vystavená rizikám vypl˘-
vajúcim z pohybu úrokov˘ch sadzieb, v˘-
menn˘ch kurzov cudzích mien a komodít.
Na riadenie t˘chto cenov˘ch rizík vyuÏíva
spoloãnosÈ finanãné deriváty, s ktor˘mi
realizuje transakcie dcérska spoloãnosÈ
Slovfin o.c.p., a. s. Skupina sa nezaoberá
‰pekulatívnymi obchodmi s derivátmi. 

Kapitálov˘ trh

Akcie Slovnaft, a. s., sú obchodovateº-
né na trhu kótovan˘ch cenn˘ch papierov
Burzy cenn˘ch papierov v Bratislave
(BCPB), na RM–Systéme Slovakia (RM–S),
na Luxemburskej a Mníchovskej burze. 

Celkov˘ objem obchodov na BCPB
v roku 1999 dosiahol poãas 239 obchod-
n˘ch dní hodnotu 188 441 mil. Sk. Z uve-
deného objemu objem obchodov s akcia-
mi Slovnaft, a. s., (anonymné a priame ob-
chody – 1. emisia) predstavoval 903,9 mil.
Sk, z toho pri anonymn˘ch  obchodoch
objem 74,2 mil. Sk a pri priamych obcho-
doch objem 829,8 mil. Sk. Na celkovom
objeme obchodov sa Slovnaft, a. s., po-
dieºal 0,48 %. S akciami na‰ej spoloãnosti
sa na BCPB obchodovalo poãas 80 ob-
chodn˘ch dní. Medzi kótovan˘mi emisiami
Slovnaft, a. s., zastáva druhé miesto podºa
celkového objemu obchodov. Objem ano-
nymn˘ch obchodov realizovan˘ch na
BCPB s kótovan˘mi akciami predstavoval



588,8 mil. Sk, na ãom sa objemom 74,2
mil. Sk (1. emisia) Slovnaft, a. s., podieºal
12,6 %. Priemerná cena akcií 1. emisie
bola 710,– Sk. Minimálna dosiahnutá
cena bola 425,– Sk dÀa 16.4.1999 a maxi-
málna cena 779,– Sk dÀa 11.6.1999. Po-
sledn˘ kurz dÀa 20.12.1999 , ktor˘ bol po-
sledn˘m obchodn˘m dÀom v roku 1999,
predstavoval 600,– Sk. 

S akciami 2. emisie sa na anonymnom
trhu poãas roku 1999 neobchodovalo.
Priame obchody boli uskutoãnené v obje-
me 15,1 mil. Sk.

Prostredníctvom RM–S boli uzatvorené
obchody s akciami Slovnaft, a. s., v obje-
me 5,3 mil. Sk pri priemernej cene 607,–
Sk. NajniÏ‰ia cena v priebehu roka bola
420,– Sk dÀa 16.4.1999 a najvy‰‰ia 750,–
Sk dÀa 8.2.1999. Posledn˘ kurz dÀa

23.12.1999, ktor˘ bol posledn˘m obchod-
n˘m dÀom, predstavoval 531,– Sk. Z 244
obchodn˘ch dní v RM–S sa s akciami Slov-
naft, a. s, obchodovalo poãas 192 dní.
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V tejto oblasti sme dosiahli v Skupine
veºmi dobré v˘sledky. V˘znamné v˘sledky
boli dosiahnuté v materskej spoloãnosti
Slovnaft, a. s., kde sme implementovali
dva normatívne kvalitatívne systémy – ISO
9000 Systém riadenia kvality a ISO 14000
EMS a práve implementujeme bezpeã-
nostn˘ systém na báze noriem BS 8800.
Od roku 1995 vlastní Slovnaft, a. s., me-
dzinárodn˘ certifikát ISO 9001, ktor˘ po-
kr˘va systém riadenia kvality v celej spo-
loãnosti.  Bol obnoven˘ 16. 06. 1998. Na
zaãiatku júna 1999 sa uskutoãnil dohlia-
dací audit na SRK podºa normy ISO 9001.
Pri audite bolo kon‰tatované, Ïe systém je
dobre zaveden˘ a neustále zlep‰ovan .̆
Extern˘ a interné audity vykonané v roku
1999 nezistili závaÏné nedostatky v systé-
me environmentálneho  riadenia, ão zna-
mená, Ïe dosiahnutú dobrú úroveÀ sa po-
darilo udrÏaÈ. Túto skutoãnosÈ odzrkadºuje
obhájenie pôvodného a získanie  nového
certifikátu ISO 14001 aj od tuzemskej au-
dítorskej spoloãnosti. Uvedomujeme si, Ïe
zavedením t˘chto ‰tandardn˘ch systémov
by sa na‰a spoloãnosÈ zaraìovala medzi
popredné spoloãnosti len veºmi ÈaÏko.
Preto sa snaÏíme tieto systémy skvalitÀo-
vaÈ a vylep‰ovaÈ, aby bol proces ãinností
komplexnej‰í a ão najviac sme sa mohli
priblíÏiÈ systému riadenia TQM. 

Snahou Skupiny je, aby bol systém
postupne zaveden˘ aj v ostatn˘ch spoloã-
nostiach holdingu.

V niektor˘ch spoloãnostiach aj v tejto
oblasti boli dosiahnuté dobré v˘sledky.
MoÏno spomenúÈ:

Slovnaft Benzinol, a. s., ktor˘ má zave-
den˘ systém riadenia kvality podºa ISO
9002.  V rámci spoloãnosti sú certifikova-
né obchodné závody, Produktovod, sieÈ
ãerpacích staníc, ktoré majú samostatn˘
certifikát.  Pravidelné preverovanie funkã-
nosti systému kvality prebehlo v roku v˘-
konom piatich rutinn˘ch auditov.

Slovnaft MontáÏe a opravy, a. s., vlast-
ní certifikát ISO 9002, a ako prvá spoloã-
nosÈ na Slovensku certifikát kvality pre
zváranie podºa EN 729–2.

Slovnaft Somea, a. s., má od roku
1997 zaveden ,̆ udrÏiavan˘ a neustále
zdokonaºovan˘ certifikovan˘ systém kvali-
ty podºa ISO 9002. PlatnosÈ certifikátu
bola v roku 1999 predæÏená aÏ do roku
2002 na základe úspe‰ného obnovovacie-
ho auditu.

Slovnaft VÚRUP, a. s., v priebehu roka
1998 získal certifikát podºa ISO 9001.
Súãasne má akreditované pracoviská po-
dºa STN EN 45 001.

SpoloãnosÈ Slovnaft Elektroservis, 
a. s., má zaveden˘ a vyuÏívan˘ systém ria-
denia kvality na úrovni ISO 9002.  Certifi-
kát bol udelen˘ vo februári 1998 spoloã-
nosÈou SKQS.

Zavádzanie systému riadenia kvality
prebieha aj v ostatn˘ch spoloãnostiach
Skupiny.

Systém riadenia kvality

h)

(KVALITA) Niã nie je také dobré, aby nemohlo byÈ lep‰ie. Preto stále

zdokonaºujeme pracovné postupy, zvy‰ujeme kvalitu svojej práce,

modernizujeme pouÏívané a zavádzame nové technológie.

(uznávané hodnoty Skupiny Slovnaft)



Úvod

Táto konsolidovaná úãtovná závierka
k 31. decembru 1999 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 predchádza-
júce úãtovné obdobie, t.j. k 31. decembru
1998 a k nej prislúchajúce v˘kazy ziskov
a strát, zmien vlastného imania a cash
flow za rok 1998 boli auditované audítor-
mi spoloãnosti. Audítorská správa zo dÀa
30. júla 1999 ku konsolidovanej úãtovnej
závierke, z ktorej boli odvodené tieto po-
rovnateºné 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 zákon-
mi. SpoloãnosÈ je primárne kótovaná na
Bratislavskej burze cenn˘ch papierov a jej
akcie sú kótované aj v Luxembursku.

Hlavná ãinnosÈ

Hlavn˘m predmetom ãinnosti Skupiny
je spracovanie ropy, distribúcia a predaj
v˘robkov z ropy. 

Zamestnanci

V roku 1999 bol priemern˘ poãet za-
mestnancov v Skupine 6,142 (1998:
5734). K zv˘‰eniu do‰lo v dôsledku zahr-
nutia spoloãností Slovnaft MontáÏe
a Opravy, a.s., Slovnaft Polska SA a Slov-
naft Trade, a.s. do konsolidácie skupiny.

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:

Sídlo spoloãnosti je:
Vlãie hrdlo
824 12 Bratislava
Slovenská republika
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Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 1999

1999 1998   

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

Stále aktíva

Finanãné investície v podnikoch
s rozhodujúcim a podstatn˘m vplyvom  1,2,3 1 346 1 611

Ostatné finanãné investície  4 100 211

Dlhodobé pohºadávky 87 —

Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãn˘ majetok  5 42 614 42 507

Stále aktíva spolu  44 147 44 329

ObeÏné aktíva

Zásoby  6 5 653 3 402

Pohºadávky a poskytnuté preddavky 7 6 552 5 535

Obchodovateºné cenné papiere 8 270 288

Finanãn˘ majetok  26  1 160 1 669

ObeÏné aktíva spolu  13 635 10 894

Aktíva spolu  57 782 55 223

Vlastné imanie a záväzky

Základné imanie 13  16 469 16 469

Ostatné fondy  14  6 664 9 261

Vlastné imanie spolu  23 133 25 730

Podiely in˘ch akcionárov 15 736 494 

Dlhodobé záväzky

Úvery a iné pôÏiãky  9 14 917 15 902

Rezervy na záväzky a náklady 30 176

V˘nosy budúcich období  10 806 797

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 11 103 45

Záväzky  55 54

Dlhodobé záväzky spolu  15 911 16 974

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku 12 8 768 5 563

Úvery a iné pôÏiãky  9 9 234 6 462

Krátkodobé záväzky spolu  18 002 12 025

Záväzky spolu  33 913 28 999

Záväzky, podiely in˘ch akcion. a vlast. imanie spolu  57 782 55 223

Úãtovné postupy a poznámky tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.



Konsolidovan˘ v˘kaz ziskov a strát k 31. decembru 1999

1999 1998

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby z predaja tovaru a v˘robkov 16 43 775 36 344

Náklady na predaj tovaru a v˘robkov 17 (31 357) (24 547)  

Hrub˘ zisk  12 418 11 797

Prepravné náklady 17 (1 158) (793)

Prevádzkové náklady 17 (8 154) (6 981)  

Prevádzkov˘ zisk 25 3 106 4 023

Zisk (strata) z ostatn˘ch finanãn˘ch investícií 19 (78) 205

âisté kurzové straty 20 (2 684) (1 238)

Finanãné náklady  21 (2 609) (1 851)

Zisk pred zdanením (2 265) 1 139

Zdanenie  22 (132) (877)

Zisk po zdanení (2 397) 262

Podiely in˘ch akcionárov  15 (87) (186)

âist˘ zisk / (strata) za rok 23 (2 484) 76

Zisk na akciu  23 (150,8) Sk 4,9 Sk

Úãtovné postupy a poznámky tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.



28 | 29

Konsolidovan˘ v˘kaz zmien vlastného imania k 31. decembru 1999 (v mil. Sk)

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

rozdiely

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  — — — — — (466) (466)

Dopad v˘menn˘ch kurzov — — — — 109 — 109

Kapitálové transakcie 

s akcionármi (pozn. 13) — 963 — — — 435 1 398

Prevod do fondov (pozn. 14) — — 85 1 158 — (1 243) —

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

Hospodársky v˘sledok 

za obdobie — — — — — (2 484) (2 484)

Dopad v˘menn˘ch kurzov — — — — (23) — (23)

Transakcie pod

spoloãnou kontrolou (pozn. 2a) — — — — — 31 31 

Podiely in˘ch akcionár. (pozn. 15) — — — — — (121) (121)

Prevod do fondov (pozn. 14) — — 1 5 — (6) —

Stav k 31. decembru 1999 16 469 — 1 704 6 716 (15) (1 741) 23 133

Úãtovné postupy a poznámky tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.



Konsolidovan˘ v˘kaz cash flow k 31. decembru 1999

1999 1998

Poznámky v mil. Sk v mil. Sk

Prevádzková ãinnosÈ

Cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 25 6 911 8 022

Úroky platené (3 007) (1 721)

Úroky prijaté 165 257 

Opãná prémia platená 29 (843) –

Dane z príjmu (platené) / prijaté 22 (2 109)

âist˘ cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 3 248 4 449

Investiãná ãinnosÈ

Obstaranie majetkov˘ch úãastí v spoloãnostiach 
s rozhodujúcim vplyvom (po vylúãení nadobudnut˘ch
peÀaÏn˘ch prostriedkov) 369 –

Obstaranie majetkov˘ch úãastí v spoloãnostiach 
s rozhoduj. alebo podstatn˘m vplyvom konsolidovan˘ch
metódou uvedenia do ekvivalencie 2 (21) (169)

Dividendy prijaté od spol. konsolidovan˘ch metódou
uvedenia do ekvivalencie 3 55 –

Obstaranie in˘ch finanãn˘ch investícií 4 – (33)

Príjmy z predaja ostatn˘ch finanãn˘ch investícií 4 7 79

Obstaranie HIM 5 (3 251) (10 290)

Príjmy z predaja obchod. cenn˘ch papierov 8 60 –

Príjmy z predaja HIM 5 105 50

V˘nos z finanãn˘ch investícií 6 21

·tátne dotácie prijaté 10 93 78

âist˘ cash-flow z investiãnej ãinnosti (2 577) (10 264)

Financovanie

(Splatené) / prijaté dlhodobé úvery (3 594) 5 052

(Splatené) / prijaté krátkodobé úvery 2 434 (1 137)

Dividendy vyplatené akcionárom Skupiny 24 – (462)

Dividendy vyplatené in˘m akcionárom 15,24 – (50)

Kurzové zisky a (straty) – ãisté (20) (416)

âist˘ cash-flow z financovania (1 180) 2 987

âisté zníÏenie peÀaÏn˘ch prostriedkov (509) (2 828)

Poãiatoãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 1 669 4 497

Koneãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 25 1 160 1 669

Úãtovné postupy a poznámky tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.



Pri príprave tejto konsolidovanej úãtovnej
závierky sa konzistentne aplikovali tieto naj-
dôleÏitej‰ie úãtovné postupy:

(a) V˘chodiská pre zostavenie úãtovnej 

závierky

Konsolidovaná úãtovná závierka spoloã-
nosti Slovnaft, a.s. („SpoloãnosÈ“) a jej
dcérskych spoloãností tvoriacich spolu
„Skupinu“ bola zostavená k 31. decembru
1999 a je v súlade s medzinárodn˘mi úã-
tovn˘mi ‰tandardmi. Konsolidovaná úãtov-
ná závierka bola zostavená s uplatnením
princípu historick˘ch cien.

(b) Zásady konsolidácie

V konsolidovanej úãtovnej závierke sú
zahrnuté úãtovné v˘kazy materskej spoloã-
nosti (SpoloãnosÈ) a jej dcérskych spoloã-
ností. Za dcérsku spoloãnosÈ sa povaÏuje
taká právnická osoba, ktorej ãinnosÈ je kon-
trolovaná SpoloãnosÈou, ão obyãajne zna-
mená priamy alebo nepriamy podiel na hla-
sovacích právach vy‰‰í ako 50%. V˘sledky
dcérskych spoloãností s v˘znamn˘m vply-
vom na konsolidovanú úãtovnú závierku sú
do konsolidovanej úãtovnej závierky zahr-
nuté metódou úplnej konsolidácie. 

V˘sledky dcérskych spoloãností sa za-
h⁄Àajú do konsolidovanej úãtovnej závierky
metódou uvedenia do ekvivalencie iba
v prípade ak ich agregovan˘ dopad na 
konsolidované aktíva je men‰í ako 4% 
(poznámky 1, 2 a 3).

PridruÏené spoloãnosti, v ktor˘ch má
SpoloãnosÈ podstatn ,̆ ale nie rozhodujúci
vplyv, sú do konsolidácie zahrnuté metódou
uvedenia do ekvivalencie (poznámka 3). Pod-
statn˘ vplyv obyãajne znamená priamy alebo

nepriamy podiel na hlasovacích právach
v rozpätí 20 aÏ 50%.

Spoloãné podniky, v ktor˘ch sa Spoloã-
nosÈ spoloãne podieºa na riadení a kontrole,
sú vzhºadom na ich nev˘znamn˘ dopad
v konsolidovanej úãtovnej závierke zúãtova-
né metódou uvedenia do ekvivalencie (po-
známka 3).

Dopad transakcií uskutoãnen˘ch medzi
plne konsolidovan˘mi subjektami Skupiny je
eliminovan .̆

Zoznam dcérskych, spoloãn˘ch a pridru-
Ïen˘ch podnikov Skupiny je uveden˘ v po-
známke 1. Dopad novoobstaran˘ch dcér-
skych a pridruÏen˘ch podnikov je uveden˘
v poznámke 2. 

(c) Metóda konsolidácie

Akvizície sa úãtujú kúpnou úãtovnou metó-
dou. Podiel Spoloãnosti na jednotliv˘ch obsta-
ran˘ch aktívach a pasívach sa úãtuje samostat-
ne ku dÀu akvizície v ich skutoãnej hodnote
(fair value) k tomuto dÀu.

(d) Investiãné podiely

Dlhodobé investiãné podiely, okrem podie-
lov v dcérskych spoloãnostiach, pridruÏen˘ch
spoloãnostiach a spoloãn˘ch podnikoch, sú vy-
kázané v obstarávacích cenách. O opravn˘ch
poloÏkách k t˘mto investíciam sa úãtuje iba
vtedy, ak podºa vedenia Spoloãnosti do‰lo k tr-
valému zníÏeniu ich hodnoty pod úroveÀ ob-
starávacích cien. V období v ktorom do‰lo k tr-
valému zníÏeniu hodnoty, sa toto zníÏenie zúã-
tuje do nákladov.

(e) Goodwill

Goodwill alebo negatívny goodwill vzniká
z obstarania podielu v dcérskej alebo pridru-
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Ïenej spoloãnosti. Predstavuje kladn ,̆ alebo
v prípade negatívneho goodwillu záporn˘ roz-
diel medzi nadobúdacou cenou a podielom
obstarávateºa na skutoãnej hodnote obstara-
n˘ch aktív. Goodwill alebo negatívny goodwill
sa kapitalizuje ku dÀu obstarania, negatívny
goodwill je vykázan˘ v poloÏke v˘nosy budú-
cich období a rovnomerne sa odpisuje poãas
predpokladanej doby Ïivotnosti, obyãajne po-
ãas 5 rokov. V prípade, Ïe podiel v danej spo-
loãnosti je následne predan ,̆ príslu‰ná v˘‰ka
goodwillu je zaúãtovaná vo v˘kaze ziskov
a strát v ãase predaja ako súãasÈ zisku alebo
straty z tohto predaja.

(f) Hmotn˘ investiãn˘ majetok

Hmotn˘ investiãn˘ majetok s v˘nimkou
pozemkov je v konsolidovanej úãtovnej zá-
vierke uveden˘ v obstarávacích cenách zníÏe-
n˘ch o oprávky. Obstarávacie ceny zah⁄Àajú

v‰etky vedºaj‰ie náklady priamo vynaloÏené
na obstaranie HIM do doby jeho zaradenia do
pouÏívania. SúãasÈou obstarávacej ceny sú aj
úroky z investiãn˘ch úverov urãen˘ch na ob-
staranie HIM, a to do doby zaradenia do po-
uÏívania. Pozemky boli uvedené v hodnote
stanovenej podºa platnej legislatívy v dobe
prevodu vlastníckych práv na Skupinu. Tie-
to ceny sa povaÏujú za obstarávacie ceny.
PoloÏky HIM, ktoré sú vyradené, sú v súvahe
eliminované zároveÀ s príslu‰n˘mi oprávka-
mi. V‰etky zisky alebo straty vypl˘vajúce
z ich vyradenia alebo predaja sú uvádzané vo
v˘kaze ziskov a strát. Odpisy zúãtované vo
v˘kaze ziskov a strát sa poãítajú lineárne od
doby zaradenia majetku do uÏívania v ob-
starávacích cenách alebo ocenení tak, aby sa
majetok poãas svojej doby ekonomickej Ïi-
votnosti rovnomerne odpisoval aÏ na odhad-
nutú 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˘ investiãn˘ majetok 4 – 8

Pozemky sa neodpisujú vzhºadom k tomu, Ïe ich ÏivotnosÈ sa povaÏuje za neobmedzenú.

(g) Zásoby

Zásoby sú uvedené buì v obstarávacích
cenách alebo v ich ãistej realizovateºnej
hodnote podºa toho, ktorá je niÏ‰ia. OceÀu-
jú sa metódou FIFO (prv˘ do skladu, prv˘
zo skladu). Hodnota zásob rozpracovanej
v˘roby a hotov˘ch v˘robkov zah⁄Àa mate-
riál, priame mzdové náklady a pomernú
ãasÈ variabiln˘ch a fixn˘ch reÏijn˘ch nákla-
dov, priãom pri rozvrhovaní fixn˘ch reÏij-
n˘ch nákladov sa vychádza z beÏnej v˘rob-
nej kapacity. K pomalyobrátkov˘m a zasta-
ral˘m zásobám sa tvoria opravné poloÏky
v potrebnej v˘‰ke.

(h) Pohºadávky

Pohºadávky sa oceÀujú v predpokladanej
realizovateºnej hodnote po zohºadnení tvorby
opravnej poloÏky k pochybn˘m a nedobyt-
n˘m pohºadávkam.

(i) Finanãn˘ majetok

Finanãn˘ majetok predstavuje hotovosÈ
a peniaze na bankov˘ch úãtoch, ako i vyso-
ko likvidné cenné papiere s nev˘znamn˘m
rizikom zmien ich hodnoty s pôvodnou do-
bou splatnosti v ãase obstarania tri mesia-
ce alebo krat‰ou.

(j) Obchodovateºné cenné papiere

Krátkodobé obchodovateºné cenné pa-
piere sú uvedené buì v cenách obstarania
alebo v trhovej cene urãovanej individuálne
pre jednotlivé druhy cenn˘ch papierov, podºa
toho, ktorá je niÏ‰ia.

(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. Odlo-
Ïená daÀ z príjmov sa vypoãíta na základe
v súãasnosti platn˘ch daÀov˘ch sadzieb. Naj-
v˘znamnej‰ie doãasné rozdiely vypl˘vajú
z rozdielov medzi daÀovou a úãtovnou hod-
notou hmotného investiãného majetku a ne-
realizovan˘ch kurzov˘ch strát, ktoré nie sú
daÀovo uznateºné podºa slovensk˘ch záko-
nov. O odloÏenej daÀovej pohºadávke sa úã-
tuje v rozsahu, v akom sa oãakáva budúci
zdaniteºn˘ príjem, voãi ktorému sa budú
môcÈ realizovaÈ doãasné rozdiely. 

(l) Cudzie meny

Pre potreby konsolidácie sú aktíva a pasí-
va zahraniãn˘ch dcérskych spoloãností prepo-
ãítavané v˘menn˘m kurzom platn˘m k súva-
hovému dÀu a poloÏky v˘kazu ziskov a strát
a v˘kazu cash-flow sú prepoãítané podºa prie-
merného kurzu za dané obdobie.  Rozdiely vy-
pl˘vajúce z prepoãtu ãistej hodnoty investície
v zahraniãnej dcérskej spoloãnosti alebo za-
hraniãnej spoloãnosti s podstatn˘m vplyvom
spolu s rozdielom z prepoãtu v˘kazu ziskov
a strát priemern˘m kurzom a kurzom platn˘m
k súvahovému dÀu sú vykázané v rezervách.
V‰etky ostatné kurzové rozdiely vypl˘vajúce
z uskutoãnen˘ch operácií alebo z prepoãtu
peÀaÏn˘ch aktív a pasív kurzom k súvahové-
mu dÀu sú zahrnuté vo v˘kaze ziskov a strát.

(m)Moment realizácie v˘nosov

V˘nosy bez DPH a spotrebn˘ch daní, kto-
ré zah⁄Àajú hodnotu tovaru a poskytovan˘ch
sluÏieb s v˘nimkou obchodov v rámci podni-
kov Skupiny zahrnut˘ch metódou úplnej kon-
solidácie, sú vo v‰eobecnosti zaúãtované ku
dÀu zdaniteºného plnenia.

(n) V˘skum a v˘voj 

Náklady na v˘skum a v˘voj sa premietajú
do v˘kazu ziskov a strát v ãase vynaloÏenia.

(o) Finanãné náklady

Finanãné náklady t˘kajúce sa v˘znam-
n˘ch investiãn˘ch úverov, sa do doby ukon-
ãenia investiãnej v˘stavby kapitalizujú. V‰et-
ky ostatné finanãné náklady sa úãtujú cez v˘-
kaz ziskov a strát.

(p) Rezervy na záväzky a poplatky

Rezervy sú tvorené v prípade, Ïe Skupina
eviduje zákonn˘ alebo kon‰truktívny záväzok
ako dôsledok minulej udalosti, je pravdepo-
dobné, Ïe na vyrovnanie záväzku budú mu-
sieÈ byÈ vynaloÏené zdroje stelesÀujúce urãit˘
ekonomick˘ prospech, je moÏné spoºahlivo
odhadnúÈ v˘‰ku takéhoto záväzku. Záväzky
z titulu ochrany Ïivotného prostredia sa defi-
nujú na základe udalostí, z ktor˘ch záväzok
vyvstáva, ão znamená, Ïe vysporiadanie t˘ch-
to záväzkov môÏe byÈ buì zákonne vynútené,
alebo udalosÈ vyvoláva u ostatn˘ch strán odô-
vodnené oãakávanie, Ïe spoloãnosÈ záväzok
splní a v˘sledok sa dá spoºahlivo odhadnúÈ.

(q) Platby na soc. a dôchod. zabezpeãenie

Z vyplaten˘ch hrub˘ch miezd sa odvádzajú
‰tátu príspevky na zákonné zdravot. a dôchod.
zabezpeãenie a príspevok do fondu zamestna-
nosti podºa sadzieb platn˘ch poãas roka. Plat-
by na sociál. zabezpeãenie sú premietnuté vo
v˘kaze ziskov a strát v rovnakom období ako
príslu‰né v˘platy miezd. Skupina nemá Ïiadny
záväzok odvádzaÈ prostriedky do t˘chto fon-
dov nad zákonom stanoven˘ rámec.

(r) ·tátne dotácie

·tátne dotácie poskytnuté na investiãnú
v˘stavbu sú uvedené ako v˘nosy budúcich
období a systematicky zúãtovávané do v˘ka-
zu ziskov a strát poãas doby ekonomickej Ïi-
votnosti príslu‰ného majetku.

(s) Finanãné in‰trumenty

Finanãné in‰trumenty uvedené v súvahe
zah⁄Àajú peÀaÏnú hotovosÈ, zostatky na ban-
kov˘ch úãtoch, finanãné investície, pohºadáv-
ky, záväzky z obchod. styku a úvery. PouÏité
metódy úãtovania sú konkrétne uvedené v úã-
tovn˘ch postupoch, ktoré sa viaÏu ku kaÏdé-
mu uvedenému in‰trumentu. Skupina vyuÏíva
finanãné deriváty za úãelom zníÏenia rizika vy-
pl˘vajúceho z pohybov v˘menn˘ch kurzov za-
hraniã. mien, úrokov˘ch sadzieb a zmien v ná-
kupnej cene ropy. Skupina uzatvorila predajn˘
opãn˘ kontrakt na ropu s cieºom zníÏiÈ úrokové
riziko úverov, ktor˘ch úroková miera je viazaná
na trhovú cenu ropy. Tento kontrakt je ocene-
n˘ v obstarávacej cene, ktorá sa ãasovo roz-
li‰uje do nákladov po dobu trvania kontraktu.
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1 ·truktúra skupiny

NiÏ‰ie uvádzame zoznam najv˘znamnej‰ích dcérskych, pridruÏen˘ch spoloãností
a spoloãn˘ch podnikov k 31. decembru 1999:

(1) vlast. priamo spol. Slovnaft Moravia s.r.o. (68,0%) a Slovnaft Benzinol, a.s. (32,0%)
(2) vlastnená priamo spoloãnosÈou Slovnaft, a.s. 
(3) vlastnená priamo spoloãnostou Slovnaft Trade, a.s. (66,0%)
(4) vlastnená priamo spoloãnosÈou Slovnaft Benzinol, a.s. (100%)

(5 vlastnená priamo spoloãnosÈou Slovnaft MontáÏe a Opravy, a.s. 
(6) vlast. priamo spol. Slovnaft, a.s. (80,5%) a Slovnaft Benzinol, a.s. (19,5%)
(7) vlast. priamo spol. Slovnaft, a.s. (46,2%) a Slovnaft Benzinol, a.s. (2,8%)

Krajina  Majetková Metóda Základná

Obchodné meno  registrácie úãasÈ v %  konsolidácie ãinnosÈ

Dcérske spoloãnosti kons. úpl. met.

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

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

Slovnaft CS, a.s. (1) âeská republika 95,3 úplná maloobchod

Slovnaft MontáÏe a Opravy, a.s. Slovensko 100,0 úplná opravy a údrÏba

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

Slovnaft Trade, a. s.(2) Slovensko 51,0 úplná obchod

Godts International Trade (GIT) (3) Holandsko 33,7 úplná obchod

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

Dcérske spoloãnosti konsolidované

met. uvedenia do ekvivalencie

Benatech, a.s.(4) Slovensko 85,2 do ekvivalencie opravy a údrÏba

Slovnaft Project s. r.o.(5) Slovensko 92,1 do ekvivalencie posudzov. projekt.

Slovnaft Elektroservis, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie servis telef. a elektric.
prístrojov

Slovnaft Somea, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie digitálne prístroje

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

Slovfin o.c.p., a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie obchodovanie 
s cenn˘mi papier.

SWS s. r.o. Slovensko 51,2 do ekvivalencie sluÏ. spoj. s prepravou

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

Slovnaft Senes, s. r.o. Slovensko 83,6 do ekvivalencie opravy a údrÏba

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

Priemysel. zdravot. centrum, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie zdravot. starostliv.

Slovnaft Ukrajina Ukrajina 89,0 do ekvivalencie stavebníctvo

UkrSlovnaft s. r.o. Ukrajina 84,6 do ekvivalencie maloobchod

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

Slovnaft Rekreacentrum, a.s. (6) Slovensko 97,1 do ekvivalencie rekreaãné sluÏby

Slovnaft SAT, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie údrÏba

Slovnaft Supply&Trading, s.r.o. Slovensko 100,0 do ekvivalencie obchod

SCHZP Apollo, a.s. Slovensko 51,0 nekonsolidovaná zdravot. poistenie

Spoloãné podniky

Slovpack s. r.o. Slovensko 50,0 do ekvivalencie baliace sluÏby

PridruÏené spoloãnosti

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

Chémia, a.s.(7) Slovensko 48,6 do ekvivalencie sluÏby

Bratislavská komoditná burza Slovensko 33,3 do ekvivalencie komoditná burza

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



PrevaÏná ãasÈ podnikateºsk˘ch ãinnos-
tí horeuveden˘ch spoloãností je úzko spo-
jená 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.

Spoloãnosti Slovnaft MontáÏe a Opra-
vy, a.s., Slovnaft Trade, a.s., Godts Inter-
national Trade a Slovnaft Polska SA sú po
prv˘ krát zahrnuté do konsolidovanej úã-
tovnej závierky metódou úplnej konsoli-
dácie (Poznámka 2 a 3). Údaje za pred-
chádzajúce úãtovné obdobie neboli v tejto
súvislosti Ïiadnym spôsobom upravené.

V‰etky vklady sú vo forme kmeÀo-
v˘ch akcií a sú od roku 1998 nezmene-
né, s v˘nimkou akvizícií uveden˘ch v po-
známke 2 a zmeny spomenutej v nasle-
dujúcom odstavci.

V dôsledku nav˘‰enia základného
imania spoloãnosti Theben treÈou stra-
nou poklesla majetková úãasÈ Slovnaftu
z 36,4% na 9,1%. Následne bola táto in-
vestícia preklasifikovaná z pridruÏen˘ch

podnikov do ostatn˘ch finanãn˘ch inves-
tícií.

Chemická zdravotná poisÈovÀa Apollo
nebola zahrnutá metódou úplnej konsoli-
dácie k 31. decembru 1999, ale je uvede-
ná v nulovej hodnote medzi ostatn˘mi fi-
nanãn˘mi investíciami z dôvodu, Ïe ide
o neziskovú organizáciu, od ktorej sa ne-
oãakáva dosahovanie príjmov a voãi ktorej
neexistujú Ïiadne záväzky.

Slovnaft, a.s. je vlastníkom 33,2% ak-
cií v spoloãnosti Petrimex, a.s., zaloÏenej
v Slovenskej republike. Petrimex je
v súãasnosti v likvidácii. Náklady na inves-
tíciu, 10 miliónov Sk, a v‰etky pohºadávky
boli plne odpísané v predchádzajúcich úã-
tovn˘ch obdobiach. Slovnaft nemá voãi
Petrimexu Ïiadne záväzky a nemá nad
touto spoloãnosÈou Ïiadnu kontrolu.
Z tohto dôvodu nebol Petrimex zahrnut˘
do konsolidácie. 

K 1. januáru 1999 do‰lo k zlúãeniu
dcérskych spoloãností Slovnaft Moravia,
a.s. a Benol, s.r.o..

2 Akvizície

(a) DÀa 26. mája 1999 Slovnaft, a.s., získal 51% kontroln˘ podiel v spoloãnosti Slov-
naft Trade, a.s. kúpou 638 kusov akcií kaÏdú za nominálnu hodnotu 1 000 Sk. KeìÏe ak-
vizícia bola povaÏovaná za transakciu pod spoloãnou kontrolou nevznikol Ïiadny goodwill. 

(b) Poãas roku 1999 Skupina vloÏila ìal‰ie investície do svojich dcérskych a pridruÏe-
n˘ch spoloãností tak, ako je uvedené v tabuºke. Investícia do spoloãnosti Slovnaft Rekre-
acentrum, a.s., nezv˘‰ila obchodn˘ podiel Skupiny, pretoÏe nav˘‰enie základného imania
tejto spoloãnosti bolo rozdelené medzi dovtedaj‰ích akcionárov úmerne k ich obchodné-
mu podielu.
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(v mil. Sk) Rekreacentrum Chémia Slovfin Spolu

Nové majetkové úãasti (%) — 6,3% — —

Zaplatené peÀaÏné prostriedky — 16 5 21

NepeÀaÏn˘ vklad 53 — — 53

Celkov˘ vklad (pozn. 3) 53 16 5 74

Skutoã. hodnota (fair value) 

obstaran˘ch ãist˘ch aktív (53) (16) (5) (74)

Goodwill — — — —



3 Finanãné investície v podnikoch s rozhodujúcim a podstatn˘m

vplyvom a v spoloãn˘ch podnikoch konsolidovan˘ch metódou

uvedenia do ekvivalencie

(v mil. Sk) Dcérske Spoloãné PridruÏené k 31.12.99 k 31.12.98

spoloãnosti podniky spoloãnosti spolu spolu

Stav k 1. januáru 1999 1 223 69 319 1 611 1 421 

Prírastky (pozn. 2) 58 — 16 74 198

Reklasifikácia (Pozn. 4 a 8) — — 3 3 —

Vplyv konsolidácie 
Slovnaft MontáÏe a Opravy 
a Slovnaft Polska úplnou metódou (288) — — (288) (2)

Kurzové zisky 11 — — 11 —

Prevzatie Benzinolu plus — — — — (205)

Pohyby v opravnej poloÏke — — — — 146

Vyplatené dividendy (33) (7) (15) (55) —

Podiel Skupiny na zisku (pozn. 19) (31) 17 60 46 95

Podiel Skupiny 
na dani z príjmov (pozn. 19) (31) (8) (17) (56) (42)

Stav k 31. decembru 1999 909 71 366 1 346 1 611

Najv˘znamnej‰ie dcérske spoloãnosti, spoloãné podniky a pridruÏené spoloãnosti sú uvedené v poznámke 1.



4 Ostatné finanãné investície
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Spoloãnosti Slovnaft MontáÏe a Opravy, a.s. a Slovnaft Polska, S.A. zahrnuté do konso-
lidácie úplnou metódou k 31. decembru 1999 boli predt˘m konsolidované metódou uve-
denia do ekvivalencie. Súvahy t˘chto spoloãností k 31. decembru 1999 boli nasledovné:

(v mil. Sk) Slovnaft Polska Slovnaft MontáÏe a Opravy

Stále aktíva 217 66

ObeÏné aktíva

Zásoby 12 319

Pohºadávky 66 304

Peniaze a bankové úãty 81 29

ObeÏné aktíva spolu 159 652

Aktíva spolu 376 718

Vlastné imanie 183 105

Dlhodobé pasíva — 198

Krátkodobé pasíva

Záväzky z obchodného styku 137 312

Bankové úvery 56 52

Ostatné zaväzky — 51

Krátkodobé pasíva spolu 193 415

Pasíva spolu 376 718

(v mil. Sk) Akcie Dlhopisy 31.12.99 31.12.98

Stav k 1. januáru 1999 181 30 211 573

Prírastky — — — 33

Úbytky (10) — (10) (95)

Reklasifikácia (pozn. 3 a 8) (49) — (49) (290)

Opr. pol. k fin. investíciám (pozn. 8) (52) — (52) (10)

Stav k 31. decembru 1999 70 30 100 211

Cena obstarania k 31. dec. 1999 126 30 156 215

ZníÏenie hodnoty (56) — (56) (4)

Netto stav k 31. decembru 1999 70 30 100 211



Úroková miera z dlhopisov predstavovala k 31. decembru 1999 12.9% p.a. (k 31. de-
cember 1998: 12.9%). Dlhopisy sú splatné roku 2001.

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

K 31. decembru 1999 obsahovali investície do akcií aj 23,7%-n˘ podiel Skupiny v dô-
chodkovom fonde DDP Horizont zaloÏenom na Slovensku. Táto investícia sa uvádza po vy-
tvorení opravnej poloÏky na trvalé zníÏenie hodnoty vo v˘‰ke 45 mil. Sk v nulovej hodnote
(k 31. december 1998: 45 mil. Sk). DDP Horizont nie je zahrnut˘ do konsolidácie metódou
uvedenia do ekvivalencie, pretoÏe Skupina v Àom nemá ani rozhodujúci, ani podstatn˘ vplyv.

5 Hmotn˘ investiãn˘ majetok

v mil. Sk Pozemky Budovy V˘robné Ostatn˘ Obstaranie Spolu
stroje hmotn˘ investiãného

a zariadenia majetok majetku

Stav k 31. decembru 1999

Poãiat. zostatková hodnota 4 687 11 906 9 050 774 16 090 42 507

Poãiat. zostatková hodnota
(nové dcérske spoloãnosti) 57 10 73 9 90 239

Prírastky 4 — 133 3 2 592 2 732

·tátne dotácie — — — — 93 93

Zaradené do uÏívania 72 3 726 13 583 450 (17 831) —

Vyradenia (25) (108) (62) (4) (63) (262)

Odpisy (pozn. 17 a 25) — (495) (1 824) (321) — (2 640)

Dopad kurzov˘ch rozdielov (4) (36) (13) (2) — (55)

Kon. zost. hod. k 31. dec. 1999 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614

Obstarávacia cena 4 791 19 997 34 459 1 626 971 61 844

Oprávky — (4 994) (13 519) (717) — (19 230)

Zostat. hod. k 31. dec. 1999 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614

Stav k 31. decembru 1998

Poãiatoã. 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. 17 a 25) — (382) (1 124) (224) — (1 730)

Koneãná zostatková 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)

Zostat. hod. k 31. dec. 1998 4 687 11 906 9 050 774 16 090 42 507



6 Zásoby

Materiál je vykázan˘ po zohºadnení opravnej poloÏky k zastaral˘m a pomalyobrát-
kov˘m zásobám vo v˘‰ke 76 mil. Sk (31. december 1998: Sk 112 mil. Sk).

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 spor-
né pohºadávky vo v˘‰ke 3 052 mil. Sk (31. december 1998: 2 426 mil. Sk).
Preddavky na daÀ z príjmu právnick˘ch osôb vznikajú na základe zálohov˘ch platieb
uskutoãÀovan˘ch poãas roka. 

8 Obchodovateºné cenné papiere
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1999 1998  

v mil. Sk v mil. Sk

Materiál  2 932 1 646

Nedokonãená v˘roba a polotovary vlastnej v˘roby 1 145 759

Hotové v˘robky  1 576 997

5 653 3 402

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Pohºadávky z obchodného styku  3 815 2 824

Pohºadávky voãi podnikom v Skupine konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie  88 430

Preddavky na daÀ z príjmu právnick˘ch osôb 105 815

Ostatné daÀové pohºadávky  950 321

Ostatné pohºadávky  537 609

Predajn˘ opãn˘ kontrakt na ropu (pozn. 29) 284 —

Preddavky  773 536

6 552 5 535

1999 1998  

v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 1. januáru 1999 288 —

Úbytky (60) —

Preradenia (pozn. 3 a 4) 46 290

Ostatné 15 —

Úbytok trhovej hodnoty (pozn. 4) (19) (2)

Stav k 31. decembru 1998  270 288



Skupina sa rozhodla predaÈ do jedného roka akcie v cene obstarania 46 mil. Sk.
Z toho dôvodu boli uvedené cenné papiere reklasifikované z dlhodob˘ch aktív do obeÏ-
n˘ch aktív (Pozn. 4). Tieto akcie sú uvedené medzi obchodovateºn˘mi cenn˘mi papiermi
v trhovej hodnote. 

9 Úvery a ostatné pôÏiãky

1999 1999 1999 1998
Nezabezpeãené Zabezpeãené Spolu Spolu   

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

Úvery 

v slovensk˘ch korunách:

Bankové úvery 285 79 364 292

Dlhopisy 980 — 980 980

1 265 79  1 344 1 272

Úvery v zahraniãnej mene:

USD 

– s pevnou úrokovou sadzbou — — — 2 042 

– s pohyblivou úrok. sadzbou 19 150 — 19 150 15 252

DEM 

– s pevnou úrokovou sadzbou — — — —

– s pohyblivou úrok. sadzbou 2 017 — 2 017 2 312

·vajãiarske franky

– s pohyblivou úrok. sadzbou 158 — 158 200

âeské koruny 

– s pevnou úrokovou sadzbou — — — 1 286

– s pohyblivou úrok. sadzbou 312 736 1 048 —

Euro

– s pevnou úrokovou sadzbou — — — —

– s pohyblivou úrok. sadzbou — 421 421 —

NLG

– s pevnou úrokovou sadzbou 13 — 13 —

21 650 1 157 22 807 21 092

Úvery celkom 22 915 1 236 24 151 22 364

Splátky splatné do:

Jedného roka 8 733 501 9 234 6 462

Medzi 1 – 2 rokmi 5 132 — 5 132 2 736

Medzi 2 – 5 rokmi 7 923 735 8 658 9 869

Po viac ako 5 rokoch 1 127 — 1 127 3 297

22 915 1 236 24 151 22 364



K 31. decembru 1999 predstavoval podiel dlhodob˘ch úverov splatn˘ch do jedného
roka sumu 3 173 mil. Sk (31. december 1998: 3 615 mil. Sk).

Bankov˘ úver vo v˘‰ke 735 mil. Sk bol k 31. decembru 1999 ( k 31. decembru 1998:
773 mil. Sk) zabezpeãen˘ 877 881 kusmi akcií, ktoré vlastní spoloãnosÈ Slovnaft, a.s.
v spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a.s. 

Úrokové sadzby z uveden˘ch úverov a in˘ch pôÏiãiek sú nasledovné:

Pri úveroch v celkovej v˘‰ke 100 mil.
USD sa úroková sadzba Skupiny viaÏe na
cenu ropy, ak tá klesne pod istú úroveÀ.
V dôsledku toho sa v priebehu roka 1999
zv˘‰ila efektívna úroková sadzba z t˘chto
úverov v priemere o 12%, z ãoho vyplynuli
dodatoãné úroky vo v˘‰ke 642 mil. Sk (31.
december 1998: 1 169 mil. Sk) (Pozn. 21). 

Vy‰‰ie uvedené úvery vyÏadovali do-
drÏanie mnoÏstva zmluvn˘ch podmienok.
V dôsledku neplnenia t˘chto podmienok
do‰lo v júli 1999 k prehodnocovaniu ich
úrovne pre rok 1999. Ku dÀu zostavenia
súvahy Skupina spæÀala prehodnotené
zmluvné podmienky.

V januári 2000 v‰ak opätovne nado-
budli platnosÈ zmluvné podmienky z roku
1998, ktoré Skupina neplnila. Táto
v súãasnosti rokuje o prehodnotení t˘chto
zmluvn˘ch podmienok. Pôvodné re‰trikcie
uvalené na Skupinu ako následok neplne-
nia zmluvn˘ch podmienok v roku 1999 os-
távajú zatiaº v platnosti.

Skupina uzavrela dohodu so strate-
gick˘m investorom o jeho majetkovom

vstupe do Skupiny (pozri poznámku
32) Vzhºadom na uvedené Skupina
oãakáva, Ïe ju veritelia budú naìalej
podporovaÈ, a Ïe financovanie Skupiny
bude aj naìalej prebiehaÈ v súlade
s existujúcimi dohodami a splátkov˘mi
kalendármi.

Dlhopisy sú splatné dcérskou 
spoloãnosÈou v nominálnej hodnote
v roku 2001.

Skupina vystavila bankám vlastné
zmenky za úãelom ruãenia za nezabez-
peãené úvery vo v˘‰ke 4 118 mil. Sk 
(31. december 1998: 3 839 mil. Sk), 
za ktoré neboli obdrÏané Ïiadne doda-
toãné finanãné prostriedky. Tieto zmenky
sú splatné do, resp. po období splatnos-
ti príslu‰n˘ch úverov a stávajú sa vymo-
Ïiteºn˘mi, akonáhle úvery nebudú spla-
tené.

Bankové úvery vo v˘‰ke 501 mil. Sk
poskytnuté spoloãnostiam Slovnaft Trade,
a.s. a Slovnaft MontáÏe a Opravy, a.s. za-
bezpeãené pohºadávkami v tej istej v˘‰ke
sú splatné do jedného roka. 
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% %

Úvery s pevnou úrokovou sadzbou

Úvery v slovensk˘ch korunách 22,0 – 23,0 21,5 – 23,0 

Úvery v ãesk˘ch korunách 13,5 – 15,0 10,1 – 17,5

Úvery v holandsk˘ch guldenoch 7,3 —

Dlhopisy 11,9 11,9

Úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou

Úvery v ãesk˘ch korunách PRIBOR + 4,0 —

Úvery v zahr. mene s pohyblivou úrok. sadzbou LIBOR – 0,25 aÏ + 4,0 LIBOR – 0,25 aÏ + 5,0
EURIBOR + 0,85

aÏ LIBOR + 2,3



Úãtovné hodnoty a skutoãné hodnoty (fair value) niektor˘ch dlhodob˘ch úverov sú
nasledovné:

Skutoãné hodnoty (fair value) sú odvodené z diskontovan˘ch peÀaÏn˘ch tokov pouÏi-
tím úrokovej sadzby pri ktorej, ako vedenie spoloãnosti oãakáva, bude moÏné v deÀ úã-
tovnej závierky financovaÈ potreby Skupiny. Úãtovné hodnoty hodnoty krátkodob˘ch úve-
rov sú pribliÏne zhodné s ich skutoãnou hodnotou.

10 V˘nosy budúcich období

·tátne dotácie sú poskytnuté na v˘stavbu investiãn˘ch celkov, ktoré sú prevaÏne za-
hrnuté v poloÏke Obstaranie investiãného majetku. (pozn. 5).

Negatívny goodwill bol vytvoren˘ z dôvodu obstarania podielu v dcérskej spoloãnosti
Slovnaft Benzinol, a.s., v apríli 1995 a novembri 1997 a v dôsledku kapitálov˘ch transak-
cií s akcionármi v novembri 1998.

1999 1999 1998 1998

úãtovné hodn. skutoãné hodn. úãtovné hodn. skutoãné hodn.

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

Dlhopisy 980 944 980 857

Dlhodobé úvery 13 937 13 634 14 922 14 514

14 917 14 578 15 902 15 371

·tátne Negatívny 1999 1998

dotácie 1999 goodwill 1999 spolu spolu

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

Stav k 1. januáru 1999  608 189 797 691

Prijaté dotácie   93 — 93 78

Zv˘‰enie negatívneho goodwillu
(pozn. 2)   — — — 81

Zúãtovanie do v˘nosov 
(pozn. 17 a 15) (28)  (56) (84) (53)

Stav k 31. decembru 1999 673 133 806 797
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1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Negatívny goodwill

Obstarávacia cena 283 283

Oprávky (150) (94)

Zostatková hodnota 133 189

OdloÏená daÀ z príjmu sa vypoãíta z doãasn˘ch rozdielov na základe záväzkovej metódy
s pouÏitím 29% daÀovej sadzby platnej od 1. januára 2000 (1998: 40%).
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 1998 v˘nosov /(nákladov) 31. december 1999

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

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok

Rozdiel medzi úãtovn˘mi
a daÀov˘mi odpismi 111 55 166

Finanãn˘ leasing

OdloÏená daÀová pohºadávka

Nerealizované kurzové rozdiely (66) 3 (63)

âist˘ odloÏen˘ daÀov˘ záväzok 45 58 103

11 OdloÏená daÀ z príjmu

OdloÏená daÀová OdloÏen˘ daÀov˘ Spolu

pohºadávka záväzok

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

Stav k 1. januáru 1999 66 (111) (45)

Úprava poãiatoãného stavu 
v dôsledku zmeny daÀovej sadzby (7) 12 5

DaÀová za rok 1999 4 (67) (63)

Stav k 31. decembru 1999 63 (166) (103)



OdloÏené daÀové pohºadávky a záväzky sa vzájomne kompenzujú, keì sa dane z príj-
mu vzÈahujú k tomu istému daÀovému úradu.

Potenciálne odloÏené daÀové pohºadávky vznikli Skupine primárne z dôvodu oprav-
nej poloÏky k pohºadávkam vo v˘‰ke 2 451 mil. Sk (31. decembra 1998: 2 155 mil. Sk),
opravnej poloÏky k zásobám vo v˘‰ke 76 mil. Sk (31. decembra 1998: 112 mil. Sk) a z ne-
realizovn˘ch kurzov˘ch rozdielov vo v˘‰ke 2 763 mil. Sk (31. decembra 1998: 1 626 mil.
Sk), ktoré zatiaº nie sú daÀovo uznateºné. Tieto odloÏené daÀové pohºadávky neboli zúã-
tované, pretoÏe ich realizácia nie je pravdepodobná.

12 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Záväzky z obchodného styku 6 606 3 724

Záväzky voãi spoloãnostiam v Skupine
zahrnut˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie 130 207

Ostatné dane a sociálne zabezpeãenie 943 410

Prechodné a dohadné úãty pasív 270 506

Ostatné záväzky 819 716

8 768 5 563

13 KmeÀové akcie

Celkov˘ poãet vydan˘ch kmeÀov˘ch akcií predstavuje 16 468 953 akcií s nominálnou
hodnotou 1000 Sk na akciu. V‰etky vydané akcie boli splatené v plnej v˘‰ke.

Poãet akcií KmeÀové Vlastné Spolu

vlast. akcionármi Skupiny akcie akcie

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

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

Stav k 31. decembru 1999 16 469 16 469 — 16 469



14 Ostatné fondy

Zákonn˘ rezervn˘ fond je zriaden˘ v súlade so slovenskou legislatívou a nerozdeºuje
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 pravidelnom valnom zhromaÏdení.

Dopad v˘menn˘ch kurzov predstavuje rozdiely vypl˘vajúce z prepoãtu ãistej hodnoty
investície do zahraniãnej dcérskej spoloãnosti alebo zahraniãnej spoloãnosti s podstat-
n˘m vplyvom spolu s rozdielom z prepoãtu v˘kazu ziskov a strát priemern˘m kurzom
a kurzom platn˘m k súvahovému dÀu.

15 Podiely in˘ch akcionárov

Úprava podielu in˘ch akcionárov sa vzÈahuje k re‰trukturalizácii Skupiny v predchá-
dzajúcich obdobiach, ktorá nebola v t˘chto podieloch zohºadnená. 

16 Anal˘za trÏieb podºa segmentov

Primárny segment: Podºa kategóií v˘robkov

Skupina je organizovaná ako jeden segment - spracovanie a distribúciu rafinérskych
v˘robkov. Základom v˘robného programu Skupiny sú tri kategórie v˘robkov: rafinérske
v˘robky, petrochemické v˘robky a plasty. V‰etky v˘robky sú vyrábané integrovan˘m tech-
nologick˘m postupom cez niekoºko v˘robn˘ch medzistupÀov zo základnej suroviny, kto-
rou 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 vznikajú váku-
ové 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 naf-
ta, leteck˘ benzín, ÈaÏké oleje a skvapalnené benzínové plyny.
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1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Stav k 1. januáru 494 1 837

Obstaranie nov˘ch podielov v dcérskych spoloãnostiach 34 —

Úbytky — (1 479) 

Podiel na zisku dcérskych spoloãností 87 186

Úprava podielu in˘ch akcionárov 121 —

Vyplatené dividendy  — (50) 

Stav k 31. decembru 736 494



(b) V rámci kategórie petrochemick˘ch v˘robkov sa predov‰etk˘m vyrába etylén
a propylén.

(c) V kategórii plastov˘ch v˘robkov sú to predov‰etk˘m polyetylén a polypropylén,
ktoré sa vyuÏívajú v stavebníctve, chemickom a tlaãiarenskom priemysle.

TrÏby podºa kategórií v˘robkov moÏno analyzovaÈ nasledovne:

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Rafinérske v˘robky 32 629 24 719

Petrochemické v˘robky 3 842 5 110

Plasty 6 111 5 387

Ostatné 1 193 1 128

43 775 36 344

1999  1998

v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby za predaj v Slovenskej republike 17 253 17 198

Export do: 

âeskej republiky 11 726 7 885

Rakúska 4 884 2 872

Maìarska 2 151 2 120

Nemecka 1 703 1 675

Poºska 2 325 1 525

In˘ch krajín 3 733 3 069

43 775 36 344

Druhotn˘ segment: Podºa geografick˘ch oblastí

Materská spoloãnosÈ Slovnaft, a.s., ktorá je zároveÀ najv˘znamnej‰ím podnikateº-
sk˘m ãlánkom Skupiny, má svoje sídlo v Slovenskej republike. Väã‰ina majetku Skupiny
sa nachádza na Slovensku.



17 Ostatné náklady

Dodávky ropy

Slovnaft, a.s. nakupuje ropu na základe zmlúv od svojej dcérskej spoloãnosti Apollo
Oil Rohstoff-handels GmbH („Apollo Oil“). Apollo Oil berie na základe zmluvy 100% svo-
jich dodávok ropy od Apollo Interoil. Apollo Interoil je v 100%-nom vlastníctve spoloãnos-
ti 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. 

18 Personálne (osobné) náklady
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1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (779) (86)

Suroviny a spotrebn˘ materiál 31 808 24 410

Osobné náklady (pozn. 18) 1 860 1 557

Odpisy HIM a NHIM (pozn. 5) 2 640 1 730

Zúãtovanie v˘nosov budúcich období (pozn. 10) (84) (53)

Náklady na opravy a údrÏbu 852 1 253

Distribuãné náklady 1 158 793

Zmena stavu opravnej poloÏky k pohºadávkam 510 562

Ostatné prevádzkové náklady 2 968 2 340

Ostatné prevádzkové v˘nosy (264) (185)

Prevádzkové náklady spolu 40 669 32 321

V nákladoch na predaj sú zahrnuté: 

Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (779) (86)

Suroviny a spotrebn˘ materiál 31 150 23 829

Iné prevádzkové náklady 986 804

31 357 24 547

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Mzdy, platy a prémie 1 348 1 183

Sociálne a dôchodkové zabezpeãenie (pozn. 27) 512 374

Osobné náklady spolu (pozn. 17) 1 860 1 557



19 Straty /v˘nosy z finanãn˘ch investícií

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Prijaté dividendy 1 16

âerpanie/tvorba opravn˘ch poloÏiek (pozn. 4 a 8) (71) 131

Strata z predaja investícií (pozn. 4) (3) (9)

Podiel na zisku dcérskych a spol. podnikov Skupiny  
konsolidovan˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie (pozn. 3) 46 95

Podiel na dani z príjmov dcérskych a spol. podnikov Skupiny  
konsolidovan˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie (pozn. 3) (56) (42)

Iné v˘nosy z finanãn˘ch investícií 5 14

(78) 205

20 Kurzové straty ãisté

21 Finanãné náklady

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Kurzové straty t˘kajúce sa úverov (2 581) (1 220)

Kurzové straty t˘kajúce sa obchodnej ãinnosti (103) (18)

âistá kurzová strata (2 684) (1 238)

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Úroky (pozn. 9) 2 636 2 574

Ostatné náklady na úvery a pôÏiãky 15 32

Amortizácia predajného opãného kontraktu (pozn. 29) 559 —

Kapitalizované nákladové úroky (429) (514)

Celkové finanãné náklady 2 781 2 092

V˘nosy z úrokov (172) (241)

âisté finanãné náklady 2 609 1 851



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 1998 aÏ 1999 stále podliehajú moÏnosti kontroly daÀov˘mi úradmi.

23 Zisk na akciu
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1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Splatná daÀ 74 840

OdloÏená daÀ (pozn. 11) 58 37

132 877

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Zisk pred zdanením (2 265) 1 139

DaÀ z príjmu právnick˘ch osôb vo v˘‰ke 40% (1998: 40%) (906) 456

Dopad doãasn˘ch rozdielov nezohºadnen˘ch v súvahe 612 632

Dopad daÀovej straty potencionálne daÀovo uznateºnej 82 —

Dopad ostatn˘ch rozdielov:

– nezdaÀované v˘nosy (116) (308)

– daÀovo neuznateºné náklady 476 131

– ostatné rozdiely * (18) (59)

Dodatoãné zúãtovanie za predchádzajúce roky 2 25

DaÀ z príjmu za beÏné obdobie 132 877

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

1999 1998

âistá (strata) / zisk pripadajúci akcionárom (2 484) mil. Sk 76 mil. Sk

VáÏen˘ priemern˘ poãet akcií v tisícoch 16 469 15 596

Zisk na akciu (150,8) Sk 4,9 Sk



Základn˘ zisk na akciu sa vypoãíta ako podiel ãistého zisku pripadajúceho akcioná-
rom a váÏeného priemerného poãtu kmeÀov˘ch akcií poãas roku, nezahrÀujúc priemern˘
poãet kmeÀov˘ch akcií nakúpen˘ch spoloãnosÈou, ktoré sú drÏané ako vlastné akcie (Po-
znamka 13).

SpoloãnosÈ nemá Ïiadne potenciálne kmeÀové akcie a preto prepoãítan˘ zisk na ak-
ciu je rovnak˘ ako základn˘ zisk na akciu.

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. Divi-
dendy nie sú navrhnuté ani za rok 1999 

25 Cash-flow prevádzkovej ãinnosti

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Prevádzkov˘ hospodársky v˘sledok 3 106 4 023

Úpravy o: 

Odpisy HIM (pozn. 5) 2 640 1 730

Amortizácia negatívneho goodwillu 
a zúãtovanie odloÏen˘ch v˘nosov (pozn. 10) (84) (53)

Strata / (zisk) z predaja HIM 104 49

Strata z predaja investícií — 9

(ZníÏenie) / zv˘‰enie opravn˘ch poloÏiek) (146) (182)

ZníÏenie / (zv˘‰enie) pohºadávok 
z obchodného styku a in˘ch pohºadávok 69 1 046

ZníÏenie / (zv˘‰enie) stavu zásob (1 896) 941

Zv˘‰enie / (zníÏenie) záväzkov 
z obchodného styku a in˘ch záväzkov 3 118 459

âist˘ cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 6 911 8 022

26 Finanãn˘ majetok

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Bankové úãty a hotovosÈ v pokladni 1,160 1,669



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 zamestnanca, na povinné zdravotné poistenie, sociálne za-
bezpeãenie 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 Ïiadnu inú povinnosÈ odvodov do t˘chto fondov okrem spomenut˘ch povinne
predpísan˘ch sadzieb.

28 Podmienené záväzky

Operatívny leasing

Záväzky Skupiny vypl˘vajúce z uzavret˘ch zmlúv na operatívny leasing nie sú
v˘znamné.

Kapitálové záväzky

K 31. decembru 1999 boli uzavreté zmluvy na obstaranie investícií v hodnote 350 mil.
Sk (31. december 1998: 1,9 mld. Sk), z ktor˘ch 226 mil. Sk (31. december 1998: 1,5 mld.
Sk) sa t˘ka projetku spracovania ÈaÏk˘ch zvy‰kov s dobou splatnosti do roku 2000.

Podmienené záväzky

Boli poskytnuté nasledovné záruky:
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1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

Záruky poskytované nekonsolidovan˘m ãlenom Skupiny — 56

Záruky poskytované tretím stranám 47 55

47 111

Súdne spory

Mende-Rosi
Slovnaft, a.s. podal návrh na zru‰enie

rozhodnutia Medzinárodného rozhodcov-
ského súdu pri Obchodnej a priemyselnej
komore Ruskej Federácie. Sovietsko-ães-
koslovenská spoloãnosÈ Mende-Rosi si
uplatnila nárok na platbu za údajnú do-
dávku ropy pre Slovnaft. Rozhodcovsk˘
súd rozhodol v prospech spoloãnosti
Mende-Rosi a zaviazal Slovnaft k zaplate-
niu sumy pribliÏne 25 miliónov USD.

Najvy‰‰í súd Slovenskej republiky roz-
hodol, Ïe rozhodnutie Rozhodcovského
súdu v Moskve je neplatné na území Slo-
venskej republiky. Rozhodnutie Najvy‰‰ie-
ho súdu Slovenskej republiky uÏ nado-
budlo platnosÈ. Av‰ak Ïalobca si uÏ uplat-

nil mimoriadne opravné prostriedky proti
tomuto rozhodnutiu. Ak bude rozhodnutie
Najvy‰‰ieho súdu zmenené, opätovne po-
jednávanie sa zaãne na Krajskom súde
v Bratislave. 

Mende Rosi tieÏ poÏiadali súd v Rakú-
sku, aby zmrazil objem finanãn˘ch pro-
striedkov ktor˘ OMV, A. G. dlÏí Slovnaftu.
OMV vyhlásili (vo vyhlásení tretej strany
pre súd), Ïe 14. júna 1999 (dátum súdne-
ho príkazu) dlÏili Slovnaftu 418 tis. USD,
ale súãasne im Slovnaft v ten ist˘ deÀ dlÏil
622 tis. DEM. V súãasnosti nie je moÏné
predpovedaÈ, ako posúdi tieto skutoãnosti
Rakúsky súd.

Predstavenstvo spoloãnosti je presved-
ãené, Ïe v súvislosti s nárokmi Mende Rosi
nemusia byÈ vytvorené Ïiadne rezervy.



Flour Daniel B. V. / Mitsubishi Heavy
Industries
Flour Daniel / MHI je jedn˘m z dodá-

vateºov na dodávku ãasti komplexného in-
vestiãného projektu HPRU (EFPA). Z dôvo-
du neschopnosti dodávateºa splniÈ kon-
trakt do stanoveného termínu, SpoloãnosÈ
vystavila faktúru na zaplatenie vzniknu-
t˘ch ‰kôd v sume 19,3 mil. DEM. Dodáva-
teº nesplatil tento záväzok do doby splat-
nosti - 30 dní a vyhlásil, Ïe dokonãenie
projektu sa zdrÏalo z dôvodov ním ne-
ovplyvniteºn˘ch. SpoloãnosÈ formálne od-
mietla vyhlásenie dodávateºa.

SúãasÈou kontraktov dohodnut˘ch
v roku 1996 bolo vydanie „performance
bondu“ bankou Sumitomo Trust banking
Co. Limited, aby podporil záväzky dodáva-
teºov, ktoré zah⁄Àajú aj záväzok zaplatiÈ za
‰kody vzniknuté Spoloãnosti v jednej ale-
bo viacer˘ch splátkach do v˘‰ky 18. 8 mil.
DEM. Splatenie tejto obligácie splatnej
„na poÏiadanie“ môÏe byÈ odmietnuté len

vo v˘nimoãnom prípade. âlenovia vedenia
Spoloãnosti sú presvedãení, Ïe banka ne-
bude môcÈ odmietnúÈ zaplatenie „perfor-
mance bond-u“ a, Ïe nároky voãi kontrak-
torovi budú úspe‰né.

Îiadny v˘nosy ani náklady v súvislosti
s touto situáciou neboli v tejto úãtovnej
závierke zúãtované.

29 Finanãné deriváty

Skupina je vystavená rizikám vypl˘-
vajúcim z pohybu úrokov˘ch sadzieb, v˘-
menn˘ch kurzov cudzích mien a komo-
dít, ktoré vypl˘vajú z pôÏiãiek v cudzej
mene (poznámka 9) a z beÏn˘ch obchod-
n˘ch transakcií. 

Vedenie spoloãnosti hºadá efektívne
spôsoby riadenia t˘chto rizík s cieºom mi-
nimalizovaÈ dopad pohybliv˘ch cien pros-
tredníctvom vyuÏitia finanãn˘ch derivátov.
Medzi najãastej‰ie pouÏívané finanãné de-
riváty patria forwardy a opcie.

V apríli 1999 SpoloãnosÈ kúpila predajn˘ opãn˘ kontrakt na nákup ropy za 843 milió-
nov Sk s platnosÈou do mája 2000 s cieºom zníÏiÈ úrokové riziko z úverov vo v˘‰ke 100
miliónov USD, ktor˘ch úroková miera je viazaná na trhovú cenu ropy. K 31. decembru
1999 neexistuju Ïiadne ìal‰ie zmluvné záväzky z derivátov.

30 Transakcie so spriaznen˘mi stranami

Hlavn˘mi akcionármi Slovnaftu, a.s., sú:

Pozíciu Skupiny k 31. decembru 1999, pokiaº ide o deriváty, je moÏné zhrnúÈ nasledovne:

v mil. Sk Úãtovná hodnota Trhová hodnota

Predajn˘ opãn˘ kontrakt 284 5

1999 1998

% %

Slovintegra, a.s. 50,7 51,0 

Bank of New York 10,6 10,5 

Slovbena, a.s. 5,8 5,8

Iní akcionári 32,9 32,7

100,0 100,0



Slovintegra, a.s. je spoloãnosÈ kontrolovaná vedením a zamestnancami Slovnaftu, a.s.,
Slovintegra má priamu kotrolu nad Skupinou Slovnaft.

31 Transakcie so spriaznen˘mi stranami (pokraãovanie)

Transakcie so spriaznen˘mi osobami poãas roka a zostatky ku koncu roka:

52 | 53

1999 1998

v mil. Sk v mil. Sk

TrÏby

Wigrochem, a.s. 13 1 695

Wigro Handels GmbH — 44

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 345 —

Cointegra, a.s. 52 848

Integrin, a.s. 37 455

Slovnaft Trade, a.s. 2 077 2 159

Godts International Trading BV (1) 2 165 700

4 689 5 901

Nákupy

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 456 —

Predstavenstvo

Odmeny za prácu v  predstavenstve 18 17

Pohºadávky k 31. decembru

Vopred vyplatené dividendy spoloãnosti Slovbena 29 29

PôÏiãka spoloãnosti Benatrade 
(12% vlastník spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a.s.) 25 32

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 41 —

HTH Benelux BV 98 —

Pohºadávky voãi podnikom Skupiny konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie 88 430

281 491

Záväzky

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 25 —

Záväzky voãi podnikom Skupiny konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie 130 207

155 207

(1) TrÏby za 5 mesiacov do 31 mája 1999



Podºa názoru vedenia Slovnaft, a.s., sa
obchodné podmienky poskytované t˘mto
spoloãnostiam nelí‰ia od beÏn˘ch ob-
chodn˘ch podmienok poskytovan˘ch
in˘m spoloãnostiam s v˘nimkou predæÏe-
nej doby splatnosti poskytnutej spoloã-
nosti Slovnaft Trade a.s. 

Poãas roka 1998 SlovPetrimex, a.s.
zmenil názov na SlovChem, a.s. a násled-
ne na Slovnaft Trade, a.s.

V roku 1999 postúpila spoloãnosÈ
Slovnaft Trade, a.s., pohºadávku vo v˘‰-
ke 110 miliónov Sk spoloãnosti HTH
s diskontom 12 miliónov Sk. Postúpená
pohºadávka bola povaÏovaná za nevy-
moÏiteºnú. SpoloãnosÈ GIT poskytla 
spoloãnosti HTH 98 miliónov Sk na spla-
tenie záväzku voãi spoloãnosti Slovnaft
Trade, a.s. Na konci roka spoloãnosÈ GIT
evidovala spomenut˘ch 98 miliónov ako
pohºadávku ku ktorej bola vytvorená
opravná poloÏka v plnej v˘‰ke. Zoznam
spoloãností konsolidovan˘ch metódou
uvedenia do ekvivalencie je uveden˘
v poznámke 1.

âlenom predstavenstva spoloãnosti
neboli poskytnuté Ïiadne pôÏiãky.

32 Udalosti po súvahovom dni

V súãasnosti prebiehajú rokovania
medzi spoloãnosÈou Slovintegra, a.s.,
a Fondom národného majetku o moÏnos-
ti vrátenia 10%-ného podielu v Slovnaf-
te, a.s., ktor˘ Slovintegra nadobudla
v roku 1995 a 1998.

DÀa 26. marca 2000 uzatvorila spoloã-
nosÈ Slovnaft, a.s., dohodu s Citibank N.A.
poboãka Bahrajn. Zmluva sa t˘ka krátko-
dobého financovania vo v˘‰ke 20 mil.
USD, splatného o 6 mesiacov.

DÀa 31. marca 2000 uzatvorila spoloã-
nosÈ Slovnaft, a.s. zmluvu so strategick˘m
investorom, MOL Hungarian Oil and Gas
Public Limited Company (MOL), na zákla-
de ktorej MOL získa podiel v spoloãnosti
Slovnaft, a.s., vo v˘‰ke pribliÏne 36,2%.
Tento podiel má získaÈ odkúpením akcií
od spoloãností Slovintegra, a.s., Slovbena,
a.s., a niektor˘ch ìal‰ích akcionárov a upí-
saním vkladu do základného imania vo
v˘‰ke 150 mil. USD. Zmluva obsahuje nie-
koºko podmienok, jej finalizácia sa oãaká-
va v júli 2000. Najv˘znamnej‰ie podmien-
ky sú uvedené niÏ‰ie:
• Priaznivé vyrie‰enie prebiehajúcich ro-

kovaní v súvislosti s vrátením 10%-ného
podielu v spoloãnosti Slovnaft, a.s.

• Získanie súhlasu, bez dodatoãn˘ch
v˘znamn˘ch podmienok, od Protimono-
polného úradu na Slovensku, v Maìar-
sku, v Rakúsku, ako aj v in˘ch krajinách
na ktor˘ch sa strany zmluvne dohodli.

• Uskutoãnenie mimoriadneho valného
zhromaÏdenia spoloãnosti Slovnaft, a.s.,
na ktorom bude okrem iného odsúhla-
sené aj nav˘‰enie základného imania.

• Získanie potrebného súhlasu bankov˘ch
veriteºov Skupiny Slovnaft. 

• MOL akceptuje pozíciu likvidity a pod-
mienky úverov poskytnut˘ch Skupine
Slovnaft.

Vedenie je toho názoru, Ïe tieto pod-
mienky budú splnené.

33 Údaje za minulé úãtovné

obdobie

Niektoré údaje za minulé úãtovné ob-
dobie boli upravené tak, aby boli v súlade
s tohtoroãnou prezentáciou úãtovnej zá-
vierky.



Slovnaft, a. s.

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

Slovnaft Trade, a. s.

Dr. Vl. Clementisa 10, 820 09 Bratislava
tel.: 07/4828 2564
fax: 07/4828 2496

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.: ++420/5/4517 5603
fax: ++420/5/4521 5928

Slovnaft CS, a. s.

Pfiíkop 8, 602 00 Brno, âR
tel.: ++420/5/4517 5602
fax: ++420/5/4521 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 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.: 07/4055 7714
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.: 089/5640 614
fax: 089/5640 529

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.: 0949/6395 334
fax: 0949/6395 364



Slovnaft, a. s., Vlãie hrdlo
824 12 Bratislava 23
tel.: 07/ 58 59 11 11
fax: 07/ 45 24 37 50
www.slovnaft.sk
e-mail: info@slovnaft.sk
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