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Rafinéria ropy Slovnaft oslávila 

zaãiatok jari skutoãne 

impozantne... Slovnaft sa zaradil

odrazu medzi najmodernej‰ie 

rafinérie v celej strednej Európe.

Strategick˘ zámer modernizácie

bratislavského Slovnaftu... 

vznikol uÏ v roku 1992.

Technick˘ t˘deník, 18/2000



Úvodné slovo predsedu predstavenstva 

a prezidenta spoloãnosti 

Skupina Slovnaft patrí medzi najväã‰ie a najv˘znamnej‰ie podnikateºské subjekty v Slovenskej republike

a je lídrom v odvetví chemického a farmaceutického priemyslu. Máme dominantn˘ podiel na domácom

trhu s motorov˘mi palivami a sme ich v˘znamn˘m exportérom na trhy okolit˘ch krajín.
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Po vybudovaní a uvedení do pre-

vádzky nového technologického kom-

plexu EFPA (Environmental Fuel Project

Apollo) v roku 2000 disponujeme mo-

dernou konfiguráciou rafinérie s tromi

‰tiepnymi procesmi. UmoÏÀuje nám to

dosahovaÈ vysokú konverziu ropy na

svetlé produkty, predov‰etk˘m na mo-

torové palivá na úrovni popredn˘ch

európskych rafinérií, ão nám spolu

s v˘hodn˘m regionálnym umiestnením

spoloãnosti poskytuje veºmi dobrú kon-

kurenãnú pozíciu.

V roku 2000 sme spracovali 5,32 mil.

ton ropy, ão predstavuje nárast o 5 tisíc

ton v porovnaní s rokom 1999. V marci

roku 2000 sme uviedli do prevádzky kºú-

ãovú v˘robnú jednotku komplexu EFPA 

– hydrokrak ÈaÏk˘ch ropn˘ch zvy‰kov, ão

povaÏujeme za najväã‰í úspech roku

2000. Tento rok sa vyznaãoval stabiln˘m

chodom v‰etk˘ch rozhodujúcich v˘rob-

n˘ch jednotiek a tieÏ spoºahlivou pre-

vádzkou energetick˘ch a ekologick˘ch

strojnotechnologick˘ch zariadení.

TrÏby z predaja ropn˘ch v˘robkov

Skupiny sa oproti predchádzajúcemu

roku zv˘‰ili o viac ako 30 mld. Sk. Nárast

trÏieb bol dôsledkom vy‰‰ích cien, av‰ak

bol dosiahnut˘ hlavne nárastom predaja

motorov˘ch palív o viac ako pol milióna

ton vìaka novému komplexu EFPA 

a vyroben˘ch z prakticky rovnakého

mnoÏstva ropy ako v roku 1999. Zv˘‰ená

produkcia motorov˘ch palív bola preda-

ná najmä do zahraniãia, av‰ak aj v tu-

zemsku sme zaznamenali zv˘‰enie pre-

daja, a to aj napriek celkovému poklesu

predaja motorov˘ch palív v Slovenskej

republike v roku 2000 pribliÏne o 11%.

ëal‰ím úspechom roku 2000 bola re‰t-

rukturalizácia portfólia na‰ich v˘robkov

a uvedenie nov˘ch v˘robkov na trh, ãím

sme potvrdili na‰u pozíciu lídra na do-

mácom trhu motorov˘ch palív. 

Preukázala sa exportná v˘konnosÈ

Skupiny Slovnaft, keì export predsta-

voval viac ako 66 % z celkov˘ch trÏieb

za predaj (49 mld. Sk). Najvy‰‰í objem

exportu smeroval do âeskej republiky,

nasledovalo Rakúsko, Poºsko, Maìar-

sko a Nemecko. Skupina prevádzkovala

ku koncu roku 2000 celkovo 362 ãerpa-

cích staníc, z ãoho 45 bolo v zahraniãí.

V tuzemskej sieti sa zv˘‰il podiel preda-

ja prostredníctvom vlastn˘ch platob-

n˘ch kariet a roz‰írilo sa aj vyuÏívanie

vernostného systému. Predaj motoro-

v˘ch palív na ãerpacích staniciach, ob-

dobne ako v rámci celej Slovenskej

republiky, poklesol.

Uviedli sme na trh ‰tyri nové v˘rob-

ky a zlep‰ili sme ekologické parametre

mnoÏstva ìal‰ích v˘robkov. Mimoriadne



dobré v˘sledky sme dosiahli v oblasti

zdokonaºovania systému riadenia kvality,

environmentálneho riadenia, v certifiká-

cii a akreditácii. Materská spoloãnosÈ zís-

kala prestíÏnu Národnú cenu Slovenskej

republiky za kvalitu roku 2000. 

Skupina vynaloÏila v oblasti tech-

nického a investiãného rozvoja takmer

miliardu Sk. V materskej spoloãnosti

bolo dokonãen˘ch viacero ekologick˘ch

stavieb a zaãala sa realizácia v˘znamnej

technologickej stavby in-line blendingu

automobilov˘ch benzínov. ëal‰ie inves-

tiãné prostriedky boli vynaloÏené okrem

iného na modernizáciu a rekon‰trukciu

terminálov, v˘stavbu ãerpacích staníc,

na rozvoj informaãn˘ch technológií, ná-

kup skú‰obnej a meracej techniky.

Skupina dosiahla v roku 2000 zisk

2,48 mld. Sk oproti pribliÏne takej istej

strate v roku 1999. Bolo to v dôsledku

príãin opísan˘ch vy‰‰ie, zvlá‰È v‰ak

vìaka lep‰iemu zhodnoteniu ropy na

v˘robky s vy‰‰ím v˘nosom. ZníÏil sa

objem pôÏiãiek Skupiny a v‰etky záväz-

ky voãi finanãn˘m in‰titúciám, ‰tátu

a obchodn˘m partnerom si Skupina

splnila v plnom rozsahu. 

V mene predstavenstva vyjadrujem

poìakovanie v‰etk˘m zamestnancom

za vynaloÏené úsilie a za úspe‰né v˘-

sledky hospodárskeho roku 2000, na-

‰im akcionárom, obchodn˘m partne-

rom a priaznivcom ìakujem za ich

podporu a dôveru.

Vstup strategického investora MOL, Rt.

V roku 2000 sa úspe‰ne realizoval

vstup zahraniãného strategického inves-

tora – maìarskej ropno-plynárenskej

spoloãnosti MOL do Skupiny. MOL sa

stal víÈazom medzinárodného tendra vy-

hláseného predstavenstvom spoloãnosti

v roku 1999 a zmluvy o vstupe boli pod-

písané 31. marca 2000. Mimoriadne

valné zhromaÏdenie 24. mája 2000

schválilo nav˘‰enie základného imania

emitovaním 4 156 276 kusov nov˘ch ak-

cií s nominálnou hodnotou 1000 Sk.

SpoloãnosÈ MOL upísala 7. novembra

2000 takmer v‰etky akcie z objemu nav˘-

‰enia a získala tak 20,15% základného

imania. Zvy‰ok akcií do jej súãasného

podielu 36,21% spoloãnosÈ MOL odkúpi-

la od  in˘ch akcionárov prostredníctvom

kapitálového trhu a stala sa tak najväã-

‰ím akcionárom spoloãnosti. Jej investí-

cia za tento podiel na základnom imaní

dosiahla 270 mil. USD. Po uplynutí dvoj-

roãného obdobia bude maÈ MOL opciu

na odkúpenie ìal‰ích akcií do v˘‰ky na-

jmenej 50% plus jedna akcia, ãím získa

majoritu medzi akcionármi. Mimoriadne

valné zhromaÏdenie 20. decembra

schválilo zmeny v orgánoch spoloãnosti.

MOL a Slovintegra, dvaja hlavní akcioná-

ri, uskutoãÀujú spoloãn˘ manaÏment.

Strategické partnerstvo Slovnaftu a MOL

vzniklo s cieºom zohrávaÈ rozhodujúcu

úlohu v regionálnej konsolidácii ropného

priemyslu a vytvoriÈ excelentnú rafinér-

sku a marketingovú skupinu zaloÏenú na

finanãnej a prevádzkovej dokonalosti.

K tomu má v˘znamne prispieÈ vyuÏitie

synergií a skúseností MOL z jeho re-

‰trukturalizácie tak, aby obe spoloãnosti

získali vedúcu pozíciu na najr˘chlej‰ie sa

rozvíjajúcom trhu v strednej Európe.

Predstavenstvo spoloãnosti je pre-

svedãené, Ïe vstup MOL do Slovnaftu

vytvára vhodné podmienky pre budúci

rozvoj a prosperitu firmy a naplní ciele

strategického partnerstva za pomoci v˘-

konného manaÏmentu a zamestnancov.

Slavomír Hatina

predseda predstavenstva 

a prezident spoloãnosti
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Orgány akciovej 

spoloãnosti Slovnaft

Predstavenstvo

Slavomír Hatina
predseda predstavenstva

prezident

Jolana Petrá‰ová
podpredsedníãka predstavenstva do 8.11.2000

ãlenka predstavenstva od 8. 11.2000 
viceprezidentka, riadenie a personalistika

Zoltán Áldott
podpredseda predstavenstva 

od 8.11.2000

Vratko Ka‰‰ovic
ãlen predstavenstva 

viceprezident, stratégia

Ján Kavec
ãlen predstavenstva

viceprezident, v˘roba

Du‰an Durmis
ãlen predstavenstva do 8. 11.2000

viceprezident, ekonomika

Heimo Tomann
ãlen predstavenstva od 20. 12.2000 
viceprezident, financie

Ivan Horvát
ãlen predstavenstva do 8. 11.2000
viceprezident, marketing

Béla Cseh
ãlen predstavenstva od 8. 11.2000
viceprezident, marketing

Daniel Krajniak
ãlen predstavenstva do 8. 11.2000
viceprezident, maloobchodná sieÈ

László Geszti
ãlen predstavenstva od 8. 11.2000

Zalán Bács
ãlen predstavenstva od 8. 11.2000 do 20. 12.2000



Dozorná rada

Norbert Vanão
ãlen dozornej rady
riaditeº Odboru plánu a rozpoãtu, Slovnaft, a. s.

Miroslav ·vatarák
ãlen dozornej rady
riaditeº závodu 39 EFPA, Slovnaft, a. s.

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.

Viktor Mazúr
ãlen dozornej rady
riaditeº Odboru kontroly MH SR

Ilona Bánhegyi
predsedníãka dozornej rady
vedúca Právneho odboru MOL, Rt.

Pavol Parák
podpredseda dozornej rady
riaditeº Odboru stratégie a podnikateºsk˘ch aktivít, Slovnaft, a. s.

Du‰an Durmis
ãlen dozornej rady
riaditeº Odboru interného auditu, Slovnaft, a. s. 

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.

Béla Váradi
ãlen dozornej rady
riaditeº pre ºudské zdroje MOL, Rt.

do 20. 12. 2000

Dozorná rada

od 20. 12. 2000

Peter ëatel
predseda dozornej rady
generálny riaditeº Slovnaft Benzinol, a. s.



Organizaãná schéma 

Nasledovná organizaãná schéma znázorÀuje organizáciu riadenia s úãinnosÈou od

01. 01. 2001, v ktorej sú uvedení aj zástupcovia strategického investora MOL:
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SpoloãnosÈou MOL boli nominovaní ‰tyria viceprezidenti. ·trnásÈ kandidátov me-

novan˘ch spoloãnosÈou MOL bolo urãen˘ch do kºúãov˘ch riadiacich pozícií. 

Prezident
Slavomír Hatina

predseda predstavenstva

ªudské zdroje
Jolana Petrá‰ová
Slovnaft

Financie
Heimo Tomann
MOL

Stratégia
Vratko Ka‰‰ovic
Slovnaft

V˘roba
Ján Kavec
Slovnaft

Marketing
Béla Cseh
MOL

Maloobchodná  ãinnosÈ
Károly Robák
MOL

Podnikové sluÏby
László Fekete
MOL



Do zásadnej modernizácie v˘roby 

investoval Slovnaft v projekte 

EFPA 526 mil. USD, ão umoÏní 

exportovaÈ 90% novej produkcie 

na zahraniãn˘ch trhoch... Prezident

a. s. Slovnaft prevzal z rúk 

ministra hospodárstva ocenenie 

Najlep‰í exportér Slovenskej

republiky v roku 1999.

Národná obroda, 28.4.2000
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Kºúãové prevádzkové ukazovatele 

(za Slovnaft, a. s.)

2000 1999 2000/99 %

Spolu rafinérske v˘robky (kt) 4 647,7 4 821,5 [3,6]

– tuzemsko (kt) 1 451,7 1 523,3 [4,7]

– zahraniãie (kt) 3 196,0 3 298,2 [3,1]

âerpacie stanice 362 360 0,6

– Slovensko 317 315 0,6

– zahraniãie 45 45 0

âeská republika 40 41 [2,4]

Poºsko 3 2 50

Ukrajina 2 2 0

Hlavn˘m predmetom podnika-

nia Skupiny Slovnaft je spracovanie

ropy, distribúcia a predaj v˘robkov

z ropy. Hodnota trÏieb z predaja

vlastn˘ch v˘robkov, tovaru a slu-

Ïieb za rok 2000 dosiahla úroveÀ

73,955 mld. Sk, ão predstavovalo

nárast o 68,94% oproti roku 1999.

Vy‰‰í objem trÏieb z predaja bol 

ovplyvnen˘ rastom cien na‰ich v˘-

robkov na záujmov˘ch trhoch, 

hlavne na exportn˘ch teritóriách.

ëal‰ími v˘znamn˘mi faktormi bol

rast cien ropy na svetov˘ch trhoch

a rast v˘menného kurzu slovenskej

koruny voãi USD.  

Náklady na predaj boli 55,3 mld.

Sk a dosiahnut˘ hrub˘ zisk bol 

18,7 mld. Sk, ão je o 6,3 mld. Sk

viac oproti roku 1999. Najv˘znam-

nej‰ím podnikateºsk˘m ãlánkom

Skupiny je materská spoloãnosÈ

Slovnaft, a. s., ktorá dosiahla trÏby

z predaja vlastn˘ch v˘robkov, tova-

ru a sluÏieb vo v˘‰ke 70,0 mld. Sk.

V roku 2000 bola ropa ako naj-

dôleÏitej‰ia surovina dodávaná

z Ruskej federácie ropovodom

DruÏba. Ropa prepravovaná ropo-

vodom DruÏba je REBCO – Russian

Export Blend Crude Oil. Prevádzko-

vateºom ropovodu na území Sloven-

skej republiky je Transpetrol, a. s.,

a Slovnaft, a.s., vyuÏíva prepravné

a skladovacie sluÏby spoloãnosti

Transpetrol. Dodávky v priebehu

roka boli plynulé a prebiehali podºa

plánu spracovania ropy.

Obchodná ãinnosÈ



Predaj motorov˘ch palív vzrástol

o 19% hlavne vìaka v˘razne vy‰‰ie-

mu exportu do âeskej republiky,

Poºska, Maìarska a Rakúska a vìaka

rastu poãtu odberateºov hlavne

v âeskej republike, Poºsku a Maìar-

sku podporovanému aktívnou ob-

chodnou politikou a efektívnou ãin-

nosÈou technologického komplexu

EFPA. Kvalita motorov˘ch palív pre-

dávan˘ch poãas roku 2000 prevy‰o-

vala vo viacer˘ch ukazovateºoch po-

Ïiadavky inovovan˘ch európskych

noriem EN 590 a EN 228, ktoré sú

v platnosti v krajinách Európskej

únie od 1. januára 2000.

V oblasti predaja petrochemic-

k˘ch v˘robkov a plastov sa poãas

roku 2000 rovnomerne darilo reali-

zovaÈ plánovan˘ predaj v mnoÏstev-

nej a teritoriálnej ‰truktúre a oproti

roku 1999 do‰lo k miernemu 

nárastu hlavne na exportn˘ch 

trhoch âeskej republiky, Nemecka,

Talianska, Rakúska a Poºska.

V oblasti predaja mazív znaãky

MADIT do‰lo tieÏ k nárastu oproti

roku 1999, hlavne vìaka exportu. 

Na trh boli uvedené dva nové v˘-

robky, oleje a mazivá boli moderni-

zované podºa poÏiadaviek v˘robcov

strojn˘ch zariadení a s cieºom vyho-

vieÈ poÏiadavkám zákazníkov, ão sa

t˘ka technologickej úrovne mazív.

Domáci trh naìalej zostáva

najväã‰ím a najdôleÏitej‰ím teri-

tóriom na‰ej obchodnej ãinnosti,

hoci export v˘razne stúpol aÏ na

úroveÀ pribliÏne dvoch tretín vy-

rábanej produkcie. V roku 2000

sme ponúkali a predávali kom-

plexn˘ sortiment rafinérskych

a petrochemick˘ch v˘robkov, 

plastov a sluÏieb.

Nákup ropy

2000 1999
v tis. ton v tis. ton

5 253,5 5 281,4

Predaj v˘robkov

2000 1999

mil. Sk % mil. Sk %

Predaj 73 955 43 775

a) TrÏby z predaja v SR: 25 019 17 253

b) Export:

âeská republika 19 048 38,92 11 726 44,21

Rakúsko 8 869 18,12 4 884 18,41

Maìarsko 5 048 10,32 2 151 8,11

Nemecko 4 460 9,11 1 703 6,42

Poºsko 7 352 15,02 2 325 8,77

ostatné krajiny 4 159 8,51 3 733 14,08

Export spolu 48 936 100,00 26 522 100,00
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Maloobchodná ãinnosÈ 

Akciová spoloãnosÈ Slovnaft predáva motorové palivá, oleje a vybrané mazivá prostredníctvom svojej

maloobchodnej siete v Slovenskej republike, v âeskej republike, v Poºsku a na Ukrajine. Na domácom

trhu spoloãnosÈ koncom roka 2000 prevádzkovala 127 ãerpacích staníc Slovnaft a 190 ãerpacích staníc

Benzinol. SieÈ bola riadená dcérskou akciovou spoloãnosÈou Slovnaft Benzinol a aÏ na jedinú v˘nimku

bola táto sieÈ prevádzkovaná prostredníctvom prevádzkovateºov – nájomcov.

Na‰e ãerpacie stanice predstavujú

pribliÏne 47 %-n˘ podiel z celkového poã-

tu ãerpacích staníc v Slovenskej republi-

ke. V˘znamn˘ 25 % -n˘ podiel na celko-

v˘ch trÏbách bol realizovan˘ prostredníc-

tvom vlastn˘ch platobn˘ch kariet,

akceptovan˘ch na v‰etk˘ch ãerpacích

staniciach na‰ej siete a na 250 ãerpacích

staniciach konkurenãn˘ch spoloãností.

âerpacie stanice okrem toho poskytovali

doplnkov˘ tovar a sluÏby. V˘znamn˘m

produktom akciovej spoloãnosti Slovnaft

Benzinol je i vlastn˘ vernostn˘ systém –

Bonus klub, s pribliÏne 100 tis. ãlenmi.

Zahraniãné dcérske obchodné spo-

loãnosti skupiny Slovnaft riadili a prevádz-

kovali ãerpacie stanice v nasledujúcich

teritóriách (stav k 31. 12. 2000):

V âeskej republike prevádzkuje Slov-

naft CS, a. s., 40 ãerpacích staníc pod ob-

chodnou znaãkou Slovnaft, z ktor˘ch bolo

11 vo vlastníctve a 29 v prenájme. Predsta-

vuje to pribliÏne 2%-n˘ podiel na ãeskom

trhu ãerpacích staníc. Takmer v‰etky ãer-

pacie stanice spoloãnosti Slovnaft CS sú

situované na území Moravy, kde predsta-

vujú pribliÏne 4 aÏ 5%-n˘ podiel na celko-

vom poãte ãerpacích staníc tohto územia.

Kvalita motorov˘ch palív (predov‰etk˘m

bezolovnat˘ch benzínov) vyrában˘ch 

materskou rafinériou a predávan˘ch 

za dostupné ceny a dôvera motoristov 

k obchodnej znaãke  boli hlavn˘mi 

marketingov˘mi v˘hodami spoloãnosti.

K vytváraniu vernostného vzÈahu medzi

spoloãnosÈou a zákazníkmi prispela taktieÏ

akceptácia platobn˘ch kariet spoloãnosti

Slovnaft Benzinol na 33 ãerpacích stani-

ciach riaden˘ch spoloãnosÈou Slovnaft

CS, ako i na 326 ãerpacích staniciach spo-

loãnosti Benzina, a.s.  

V Poºskej republike prevádzkuje Slov-

naft Polska, a.s., 3 vlastné ãerpacie stanice,

situované v juÏnej oblasti Poºskej republiky

– v oblasti Katowice–Kraków. Prostredníc-

tvom t˘chto ãerpacích staníc, vybudova-

n˘ch v rokoch 1999 a 2000, sa zaãal proces

uvedenia obchodnej znaãky Slovnaft

v Poºsku. Napriek tomu, Ïe obchodná znaã-

ka Slovnaft nie je zatiaº na celom poºskom

trhu dobre známa, rast objemu predaja

v roku 2000 preukázal jej rastúcu akceptá-

ciu motoristami.   

Na Ukrajine vlastní Ukrslovnaft, s.r.o., 

2 ãerpacie stanice situované v meste Iva-

no-Frankovsk. Hoci toto ãíslo je zanedba-

teºné v porovnaní s veºkosÈou ukrajinského

maloobchodného trhu, nezanedbateºnou je

skutoãnosÈ, Ïe tieto ãerpacie stanice pred-

stavovali pribliÏne 10%- n˘ podiel na cel-

kovom poãte ãerpacích staníc „európskeho

typu“ v západnej ãasti Ukrajiny. V rámci

tohto teritória získali za krátku dobu ich exi-

stencie u motoristickej verejnosti rovnak˘

kredit, ako ãerpacie stanice renomovan˘ch

nadnárodn˘ch sietí prostredníctvom po-

skytovania vysokokvalitn˘ch motorov˘ch

palív a stabilnou dostupnosÈou v˘robkov

dokonca aj v krízov˘ch obdobiach.



EfektívnosÈ investície spoãíva

v zhodnotení ÈaÏk˘ch ropn˘ch

frakcií z doteraj‰ej v˘roby ... pri

nezmenenom mnoÏstve

spracovania ropy bude môcÈ

Slovnaft vyrobiÈ aÏ o 60 percent

viac motorov˘ch palív, najmä

vysokooktánov˘ch benzínov.

Hospodársky denník, 6. 4.2000
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V˘robná ãinnosÈ

Najv˘znamnej‰ia technologická a ekologická

investícia Skupiny – komplex EFPA

(Environmental Fuel Project Apollo) – bola

uvedená do prevádzky v roku 2000 po

v˘znamnej etape príprav a implementácie.

Po tejto modernizácii sa zaradila Skupina

medzi ‰piãkové európske rafinérie, ão sa 

t˘ka konvertovan˘ch objemov a kvality

spracovania ropy. Preto je Skupina dobre

pripravená reagovaÈ na poÏiadavky trhu

a súÈaÏiÈ s in˘mi rafinérskymi spoloãnosÈami.

Celá produkcia motorov˘ch pa-

lív Skupiny bola do distribuãnej sie-

te v roku 2000 dodávaná s kvalita-

tívnymi parametrami spæÀajúcimi

najnov‰ie európske normy pre au-

tobenzíny (EN 229/99) a pre moto-

rovú naftu  (EN 590/99). V priebehu

roka zaãala Skupina produkovaÈ ÈaÏ-

ké vykurovacie oleje s nízkym obsa-

hom síry (s obsahom síry do 1%

hmotnostn˘ch jednotiek). 

V porovnaní s rokom 1999 do-

siahla Skupina podstatnú zmenu

pomeru v˘roby svetl˘ch a tmav˘ch

rafinérskych v˘robkov. V˘roba au-

tobenzínov stúpla aÏ o 35,4%, mo-

torovej nafty o 11,3%, petroleja

o 13,2%, aromatick˘ch uhºovodíkov

o 22,7% a mazív o 12%. 

Súãasne poklesla v˘roba ÈaÏk˘ch

Spracovanie ropy bolo udrÏiavané

v optimálnom mnoÏstve 5 – 6 mil.

ton a dosiahlo v˘‰ku 5,32 mil. ton,

ão je o 5 tis. ton viac oproti roku

1999. Ropa bola importovaná len

z Ruskej federácie.

Spracovanie surovín (tis. ton)

2000 1999 1998

suroviny celkom 5 682 5 535 5 616

z toho ropa 5 320 5 315 5 344

prepracovanie surovín pre zákazníkov 31 19 12



vykurovacích olejov o 58,3%, asfal-

tov a oxidaãnej zmesi o 69,45 %.

Ekologick˘ dopad komplexu EFPA

sa potvrdil nárastom v˘roby síry

o 117,0 % v porovnaní s rokom

1999 (23 683 t a 51 396 t). 

V˘roba motorovej nafty v roku

2000 prekroãila hranicu 2,0 mil.

ton (2 023 881 t), ão predstavuje 

38,0 % zo spracovanej ropy. V˘ro-

ba ìal‰ích v˘robkov dosiahla 

hodnoty 1 372 916 t autobenzínov, 

414 703 t ÈaÏkého vykurovacieho

oleja, 154 359 t polyetylénu 

a 95 158 t aromatick˘ch uhºovodí-

kov.   

V˘robné portfólio bolo roz‰íre-

né o 4 nové v˘robky a viacero v˘-

robkov bolo inovovan˘ch, ako na-

príklad plastické mazivá, mazacie

oleje a bola zv˘‰ená kvalita auto-

benzínov a motorovej nafty. 

·truktúra v˘roby (tis. ton)

2000 1999 1998

rafinérske v˘robky 4 149,9 4 306,6 4 352,3

benzíny 1 372,9 1 013,9 909,2

nafta 2 023,9 1 818,5 1 863,2

leteck˘ petrolej 46,8 41,3 82,6

aromáty 95,2 77,5 81,5

VOË 414,7 1 010,7 1 067,2

mazivá 39,2 34,9 38,1

asfalty a oxidaãná zmes 78,9 258,2 228,4

síra 51,4 23,7 21,3

petrochemické v˘robky 263,2 276,3 317,8

plasty 234,0 231,4 249,1
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Investiãná ãinnosÈ

V roku 2000 bolo v Skupine

Slovnaft rozpracovan˘ch 74 pro-

jektov, z ktor˘ch 22 bolo dokonãe-

n˘ch. Najv˘znamnej‰ie stavby,

s ktor˘ch realizáciou sa zaãalo

v roku 2000, sú in-line blending

automobilov˘ch benzínov a rekon-

‰trukcie nádrÏí. Okrem toho boli

vynaloÏené investície v objeme

takmer 170 mil. Sk na ekologizáciu

v˘roby a ochranu Ïivotného pro-

stredia. 169 mil. Sk bolo investova-

n˘ch do nákupu zariadení tzv. sólo

strojov s cieºom modernizácie 

a zefektívnenia strojného parku

Skupiny Slovnaft. Prostriedky 

vloÏené do rozvoja informaãn˘ch

technológií a v˘poãtovej techniky 

v roku 2000 predstavovali 66 mil. Sk.

Najv˘znamnej‰í investiãn˘ pro-

gram v dcérskych spoloãnostiach

akciovej spoloãnosti Slovnaft pre-

biehal v Slovnaft Benzinol, a. s.,

kde sa celkom preinvestovalo 

299 mil. Sk a to na projekty no-

v˘ch ãerpacích staníc a rekon-

‰trukciu a modernizáciu centrály

akciovej spoloãnosti.

Slovnaft Moravia, s.r.o., 

a Slovnaft CS, a. s., preinvestovali

132 mil. Sk, hlavne na nákup

systémov a technológie na 18 ãer-

pacích staniciach na území âeskej

republiky.

Slovnaft Polska, a. s., vynaloÏil

69 mil. Sk na v˘stavbu ãerpacích

staníc.

Rok 2000 z hºadiska investiãnej v˘stavby patril medzi

najv˘znamnej‰ie v histórii akciovej spoloãnosti Slovnaft

a to i napriek tomu, Ïe v˘‰ka preinvestovan˘ch nákladov

dosiahla len 479 mil. Sk. V˘nimoãnosÈ tohto roku je daná

skompletizovaním, uvedením do prevádzky a úspe‰n˘m

nábehom projektu EFPA. TaktieÏ bolo dokonãen˘ch

niekoºko ìal‰ích projektov ako napr. rekon‰trukcia kotlov

stavba horákov NOx a nádrÏí teplárne.



Slovnaft je v súãasnosti pravdepo-

dobne najmodernej‰ou rafinériou

v Európe. Rast exportu predstavuje

67,1% z predaja... za t˘mto 

pozitívnym v˘sledkom je veºká 

práca marketingu. No aj schopn˘ 

marketing by ÈaÏko presadil 

v˘robky, keby zároveÀ neponúkal

aj vysokú kvalitu.

Hospodársky denník, 20.12.2000
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V roku 2000 v spoloãnostiach Skupiny

pracovalo 7 020 zamestnancov, z toho

v Slovnaft, a. s., 3 972. Racionalizáciou ãin-

ností, uplatÀovaním zásad reengineeringu

a zavádzaním nov˘ch technológií sa poãet

zamestnancov postupne zniÏuje: v roku

1998 pracovalo v Skupine 8 088 zamestnan-

cov, zatiaº ão v roku 1999 to bolo 7 540 za-

mestnancov. V Slovnaft, a. s., to bolo 4 250

zamestnancov v roku 1998 a v roku 1999 to

bolo iba 4 076 zamestnancov.

Na‰a snaha objektivizovaÈ odmeÀovanie

zamestnancov na základe ich v˘konnosti

a prínosov pre dosahovanie cieºov Spoloã-

nosti viedla k tomu, Ïe metóda odmeÀova-

nia HAY bola roz‰írená na v‰etky pracovné

pozície spoloãnosti a bola zosúladená s v˘-

sledkami pravidelného pracovného hodno-

tenia. V roku 2000 boli zavedené ìal‰ie mo-

duly personálneho informaãného

manaÏérskeho systému – modul personalis-

tika, pracovné miesta i modul mzdy.

SkvalitÀovala sa kvalifikaãná ‰truktúra

zamestnancov spoloãnosti – zvy‰uje sa za-

stúpenie zamestnancov s úpln˘m stredn˘m

a vysoko‰kolsk˘m vzdelaním, poãet ktor˘ch

v súãasnosti prevy‰uje dve tretiny zamest-

nancov spoloãnosti.

Prostredníctvom In‰titútu vzdelávania

venuje spoloãnosÈ pozornosÈ ìal‰ej príprave

a vzdelávaniu zamestnancov, nielen v ob-

lastiach odborného rozvoja manaÏérskej

a jazykovej prípravy, ale pozornosÈ venuje aj

oboznamovaniu sa s firemnou kultúrou,

s oblasÈou riadenia kvality a ochrany 

Ïivotného prostredia. Úspe‰nej ãinnosti 

In‰titútu napomáha i nov˘ systém vzdelá-

vania, ktor˘ bol prijat˘ v roku 2000.

Prípravu mlad˘ch kvalifikovan˘ch pra-

covníkov pre v‰etky organizácie Skupiny za-

bezpeãuje Stredné odborné uãili‰te chemic-

ké, ktoré je súãasÈou organizaãnej ‰truktúry

Slovnaft, a. s.

Spoloãnosti Skupiny Slovnaft realizujú

sociálnu politiku, ktorá je v mnoh˘ch sme-

roch nad‰tandardná – zo sociálneho fondu

a sociálnych nákladov poskytujú prostriedky

na stravovanie, ubytovanie, rekreaãnú sta-

rostlivosÈ, prevádzkovanie pred‰kolsk˘ch za-

riadení, na pôÏiãky, sociálnu v˘pomoc v ÈaÏ-

k˘ch Ïivotn˘ch situáciách, na odmeny pri

pracovn˘ch a Ïivotn˘ch jubileách zamest-

nancov.

Realizácii sociálnej politiky napomáhajú

dve dcérske akciové spoloãnosti: Slovnaft

Rekreacentrum, a.s., zabezpeãuje rekreaãnú

starostlivosÈ a rekondiãné pobyty vo svojich

a prenajat˘ch rekreaãn˘ch zariadeniach, za-

tiaº ão Priemyselné zdravotnícke centrum

Slovnaft, a.s., zabezpeãuje kompletnú zdra-

votnú starostlivosÈ vrátane preventívnych

programov na ochranu zdravia a prevádzku

kliniky. Tieto ãinnosti sú rozpracované

v Programe zdravia na roky 2000 – 2002,

ktor˘ je zameran˘ na oblasÈ preventívnej

zdravotnej starostlivosti, osvetovo-v˘chovnú

ãinnosÈ dospel˘ch, ale aj na zlep‰ovanie pra-

covn˘ch, Ïivotn˘ch a sociálnych podmienok.

Dôchodcovia – b˘valí zamestnanci 

spoloãnosti – sú organizovaní v ZdruÏení

dôchodcov, ktoré je aktívne v kultúrnej,

záujmovej, spoloãenskej a osvetovej oblasti.

SpoloãnosÈ podporuje tieto aktivity 

v rámci svojej sociálnej politiky a vytvára

podmienky potrebné pre hodnotn˘ 

poproduktívny Ïivot svojich b˘val˘ch 

zamestnancov.

Formou finanãn˘ch darov Skupina

v rámci svojich moÏností podporuje zdra-

votníctvo, vedu a ‰kolstvo, kultúru, telov˘-

chovu a ‰port a prispieva i na humanitné

a charitatívne úãely.

Spoloãnosti Skupiny Slovnaft venujú veºkú pozornosÈ riadeniu

ºudsk˘ch zdrojov, vrátane starostlivosti o zamestnancov a ich

odborného a osobného rozvoja. Zaãiatkom roka 2000 bola

prijatá nová personálna stratégia Skupiny, zreteºne deklarujúca

rozhodujúcu dôleÏitosÈ zamestnancov pre dosahovanie

strategick˘ch cieºov Skupiny. K tomu napomáha i firemná

kultúra Skupiny, ktorej základné hodnoty odzrkadºujú postoje,

charakteristiky a spôsoby správania sa zamestnancov Skupiny.

âinnosÈ v oblasti ºudsk˘ch zdrojov



V súvislosti so stavbou EFPA sa

v okolí podniku vybudovala lokálna

imisná monitorovacia sieÈ. 

V˘sledky monitorovania sa

vyuÏívajú aj na ‰tatistické

hodnotenie imisného zaÈaÏenia

územia ... v okolí Slovnaft, a. s.,

nepreukázalo zv˘‰enú úroveÀ

zneãistenia ovzdu‰ia.

XXI. storoãie, 2/2000
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Zdravie, bezpeãnosÈ a Ïivotné prostredie 

V priebehu roka sme dosiahli v˘znamn˘ pokrok v oblasti ochrany

Ïivotného prostredia, obzvlá‰È v ochrane kvality vzduchu v lokalite.

Spaºovanie tekut˘ch palív s nízkym obsahom síry nám pomohlo

zníÏiÈ emisie oxidov síry o viac ako o tretinu v porovnaní s rokom

1999 a viedlo k podstatnému zníÏeniu celkového objemu emisií

vypusten˘ch do ovzdu‰ia.

TaktieÏ sa nám podarilo zníÏiÈ

zneãistenie povrchov˘ch recipien-

tov a odpadov˘ch produktov a zv˘-

‰iÈ objem recyklovaného odpadu. 

Zdravie

Zdravotnú starostlivosÈ zamest-

nancom spoloãnosti poskytovala

dcérska spoloãnosÈ – Priemyselné

zdravotnícke centrum Slovnaft, a.s.,

ktorá je jedn˘m z garantov napæÀa-

nia Programu zdravia. Slovnaft,

a.s., zabezpeãuje preventívne zdra-

votné prehliadky nad‰tandardnej

úrovne, zdravotné poradenstvo, re-

alizuje ‰kolenia v oblasti bezpeã-

nosti a ochrany zdravia.

Vplyv na Ïivotné prostredie 2000 1999 1998

Emisie zneãisÈujúcich Slovnaft, a. s. 19 222 26 423 26 480

látok do ovzdu‰ia (tony/rok) S-Benzinol, a. s. 37 85 93

Vypú‰Èanie zneãisÈujúcich látok Slovnaft, a. s. 2 843 3 176 4 066

do povrchov˘ch recipientov (tony/rok) S-Benzinol, a. s. 22,2 34,2 64,5

Tvorba odpadov (tony/rok) Slovnaft, a. s. 52 976 62 049 56 944

Imisná situácia v okolí Slovnaft, a. s. slabé slabé mierne

vyjadrená pomocou indexu  aÏ mierne aÏ mierne zneãistenie

zneãistenia ovzdu‰ia IZOr zneãistenie zneãistenie

(IZOr (IZOr (IZOr 

0,77-0,99) 0,90-1,17) 1,10-1,42)

Îivotné prostredie



BezpeãnosÈ

SpoloãnosÈ zabezpeãuje vykonávanie pravideln˘ch profesionálnych previerok – audit poÏiarnej ochrany

a bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci (PO a BOZP). Boli vypracované plány ‰kolení a odbornej prípravy

pracovníkov z oblasti PO a BOZP. Pracovníci zabezpeãujúci ãinnosti v tejto oblasti sa pravidelne zúãastÀujú

odbornej prípravy s následn˘m overením vedomostí orgánmi ‰tátnej správy.

Vypracovan˘ systém urãovania poÏiarno-bezpeãnostn˘ch podmienok v˘konu prác pri zv˘‰enom

nebezpeãenstve, prijímania opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadnych udalostí s následnou kontrolou

prijat˘ch opatrení je plne v súlade s platn˘mi legislatívnymi predpismi t˘kajúcich sa PO a BOZP.

V marci roku 2000 bola uvedená do pre-

vádzky posledná, z hºadiska Ïivotného pro-

stredia kºúãová v˘robná jednotka komplexu

EFPA, ão umoÏnilo dodávku ekologického

paliva pre potrebu jednotiek v rámci Slov-

naft, a. s. Spaºovanie kvapalného paliva s ob-

sahom síry do 1 % hmotnostn˘ch jednotiek

a nízkosírnych rafinérskych plynov, produko-

van˘ch vo v˘robn˘ch jednotkách EFPA, vied-

lo k zníÏeniu emisií siriãit˘ch oxidov aÏ o 36 %

v porovnaní s rokom 1999.

Trend neustáleho zniÏovania zaÈaÏenia Ïi-

votného prostredia sa nám podarilo udrÏaÈ

aj v roku 2000. Celkové mnoÏstvo emisií vy-

pusten˘ch do ovzdu‰ia sa zníÏilo o 21,8 %

oproti roku 1999. Tento v˘razn˘ ekologick˘

prínos bol dosiahnut˘ hlavne v˘stavbou no-

v˘ch, ekologicky vysoko efektívnych v˘rob-

n˘ch jednotiek komplexu EFPA, ale aj ekolo-

gizáciou ostatn˘ch prevádzok Slovnaft, a. s.

Zah⁄Àalo to úpravu pecí, zabudovanie no-

v˘ch horákov s nízkou emisiou NOx, reduk-

ciu poãtu horákov na viacer˘ch technologic-

k˘ch zariadeniach, ukonãenie inovácie kotlov

podnikovej teplárne.
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V˘razné zníÏenie emisií zneãis-

Èujúcich látok sa prejavilo aj na kva-

lite ovzdu‰ia v okolí Slovnaft, a. s.,

sledovanej imisn˘mi monitorovací-

mi stanicami. Podºa zákona

o ovzdu‰í platného v SR moÏno

kvalitu ovzdu‰ia v okolí Slovnaft,

a. s., charakterizovaÈ ako slabo aÏ

mierne zneãistenú.

Trend zniÏovania spotreby pit-

nej a úÏitkovej vody z Dunaja sa

nám podarilo zachovaÈ aj v roku

2000. V porovnaní s rokom 1999 sa

v roku 2000 zníÏil odber úÏitkovej

dunajskej vody o 11,7 mil. m3

(13,8%) a pitnej vody o 4%.

Celková tvorba odpadov sa

v porovnaní s rokom 1999 zníÏila

takmer o 15% a podiel recyklova-

n˘ch odpadov vzrástol na 28%.

Vzniklo celkom 52 976 t odpadov,

z ãoho nebezpeãn˘ odpad tvoril 

51 %, zvlá‰tny odpad 7% a ostatn˘

odpad 42%. Bol zaveden˘ separo-

van˘ zber odpadov a za necel˘ch 

6 mesiacov sa zozbieralo a vyviezlo

22 540 kg zberového papiera 

a 8 460 kg skla.

Emisie oxidov síry 
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...trojstupÀová úroveÀ kontroly

vyprodukovan˘ch pohonn˘ch

látok, pravidelné kontroly

a odoberanie vzoriek prakticky

vyluãujú moÏnosÈ dodávky

nekvalitného tovaru motoristom.

Euro Super plus 98 Natural získal

ocenenie Zlatá Incheba na

tohtoroãnom chemickom veºtrhu.

Národná obroda, 10. 6.1999
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Systém riadenia kvality

NajdôleÏitej‰ie ãinnosti
v roku 2000

Slovnaft, a. s.

• Uskutoãnil sa obnovovací audit certi-

fikátov ISO 9001 a ISO 14001 a získali

sme certifikáty od akreditovan˘ch

spoloãností SKQS Slovensko a DQS

Nemecko.

• Stali sme sa víÈazom prvej Národnej

ceny za kvalitu 2000 v kategórii veº-

k˘ch v˘robn˘ch podnikov.    

• Bola usporiadaná súÈaÏ o Cenu prezi-

denta Slovnaft, a.s., za kvalitu pre

v‰etky jednotky Skupiny Slovnaft 

podºa metodológie samohodnotenia

EFQM (Európska nadácia pre riade-

nie kvality) European Excellence 

Model.  

• Uskutoãnil sa DeÀ kvality Skupiny

Slovnaft.

• Bol zaveden˘ systém na sledovanie

sÈaÏností a pripomienok „Oãakávané

námety k SRK” na Internete a Intranete

(vnútropodniková sieÈ).

Ostatné spoloãnosti Skupiny 

(dcérske spoloãnosti):

Slovnaft VÚRUP, a. s.

• Získanie osvedãenia o ‰tátnej skú‰ob-

ni SKTC 143 na vykonávanie posu-

dzovania zhody pre ropné v˘robky.

• Roz‰írenie osvedãenia o akreditácii

podºa STN ISO 45 001 na technickú

spôsobilosÈ vykonávaÈ skú‰ky ropy

a ropn˘ch produktov. 

• SNAS (Slovenská národná akreditaã-

ná sluÏba) vykonala previerku správ-

nej laboratórnej praxe GLP (Good

Laboratory Praxis) na oddelení toxi-

kológie s kladn˘m v˘sledkom.

• ÚãasÈ v súÈaÏi o Národnú cenu za

kvalitu v kategórii D2.  

• ÚãasÈ v súÈaÏi o Cenu prezidenta

Slovnaft, a. s., za kvalitu a získanie

druhého miesta v rámci Skupiny.

Slovnaft SOMEA, a. s.

• Ocenen˘ finalista v Národnej cene za

kvalitu 2000 (kategória D2 Organizá-

cie poskytujúce sluÏby do 51 zamest-

nancov).

• VíÈaz súÈaÏe o Cenu prezidenta Slov-

naft, a. s., za kvalitu v rámci Skupiny.

Integrované interné audity

Postupnou aplikáciou noriem ISO

9001, ISO 14001 a BS 8800 vznikla po-

Ïiadavka integrácie t˘chto systémov

do porovnávacích systémov merania

a hodnotenia. 

V˘sledkom je od roku 2000 spoloã-

ná príruãka popisujúca podstatu t˘chto

systémov, spoloãn˘ plán intern˘ch au-

ditov a program vzdelávania. 

Zákaznícke audity

Pre zlep‰enie vzÈahov so zákazník-

mi im ponúkame moÏnosÈ vykonaÈ

takzvané zákaznícke audity. Na‰a spo-

loãnosÈ umoÏnila audit kaÏdému zá-

kazníkovi, ktor˘ prejavil záujem o ná‰

systém riadenia kvality v súvislosti

s ním odoberan˘mi v˘robkami. Roãne

je tak˘chto poÏiadaviek uplatÀova-

n˘ch v priemere 5. V roku 2000 sa

uskutoãnili 4 zákaznícke audity so za-

meraním na systém riadenia kvality

a ãiastoãne SEM uplatÀovan˘ v Slov-

nafte. Zákaznícke audity boli vykonané

zástupcami Chemick˘ch závodov, a. s.,

Sokolov, Chemosvitom, a. s., Svit,

NCHZ, a. s., Nováky a Granitolom, a.s.,

Moravsk˘ Beroun.



Vysoké rafinérske marÏe v prie-

behu roka 2000 a posilnenie mar-

ketingu a predajn˘ch aktivít vo

v‰etk˘ch podnikateºsk˘ch jednot-

kách sa pozitívne prejavili na zisko-

vosti, tak ako to moÏno vidieÈ vo

v˘kaze ziskov a strát (konsolidova-

n˘ skupinov˘ v˘kaz ziskov a strát

podºa Medzinárodn˘ch úãtovn˘ch

‰tandardov IAS).

Nárast cien ropy sa prejavil ná-

rastom nákladov na predaj, av‰ak

bol kompenzovan˘ podstatn˘m

nárastom trÏieb z predaja. Zhor‰o-

vanie postavenia v˘menného kur-

zu slovenskej koruny voãi USD

malo nepriazniv˘ dopad na uvádza-

né v˘sledky Skupiny, keìÏe ãisté

straty z kurzov˘ch zmien dosiahli

2 863 mil. Sk. Náklady na pôÏiãky

dosiahli agregátne v roku 2000

v˘‰ku 2 290 mil. Sk.  

·truktúra majetku

Nárast hodnoty obeÏn˘ch 

aktív na hodnotu 22 743 mil. Sk 

je dôsledkom rastu pohºadávok

ako následok vy‰‰ích trÏieb z pre-

daja a cien v˘robkov (8 038 mil.

Sk) a hlavne ako následok mimo-

riadnych objemov hotovosti 

a hotovostn˘ch ekvivalentov vo

v˘‰ke 9 235 mil. Sk, spôsoben˘ch

kapitálovou injekciou od strategic-

kého investora ku koncu roka.

Hotovostn˘ tok a financie

V priebehu roku 2000 do‰lo

k v˘znamnému zlep‰eniu v oblasti

hotovostného toku a financovania.

Nárast trÏieb vyplynul z vy‰‰ích

cien v˘robkov, rastu ziskovosti

podnikateºsk˘ch aktivít a z kapitá-

lovej injekcie od strategického

partnera. Skupina dosiahla ãist˘

hotovostn˘ tok z prevádzkovej ãin-

nosti vo v˘‰ke 9 945 mil. Sk. Na

obstaranie hmotného a nehmot-

ného investiãného majetku bolo

pouÏit˘ch 967 mil. Sk. âerpanie dl-

hodob˘ch úverov pokleslo o 4 133

mil. Sk a krátkodobé úvery sa zní-

Ïili o 4 220 mil. Sk . 

Miera úverového zaÈaÏenia tzv.

gearing [ãist˘ dlh / (ãist˘ dlh +

vlastné imanie)], sa koncom roka

zníÏila na hodnotu, ktorá leÏí v˘-

znamne niÏ‰ie pod cieºov˘m inter-

valom 30 - 40 % ako dôsledok

predãasného splatenia väã‰iny

krátkodob˘ch pôÏiãiek z kapitálo-

vej injekcie obdrÏanej z MOL-u.

V roku 2000 vykázala Skupina zisk na úrovni 2 489 mil. Sk. Hospodárske v˘sledky Skupiny v priebehu roka

2000 v˘razne ovplyvnili viaceré faktory vonkaj‰ieho aj vnútorného prostredia, priãom najv˘znamnej‰ou

udalosÈou bolo úspe‰né ukonãenie nového technologického komplexu EFPA. Táto skutoãnosÈ znamenala

v˘razn˘ posun v dosahovaní vy‰‰ej pridanej hodnoty a rast trÏieb zisku a exportu. Pozitívne sa to prejavilo

aj na hotovostnom toku Skupiny.

Zhodnotenie hospodárskej ãinnosti



Akvizície

V marci 2000 bola zru‰ená dcér-

ska spoloãnosÈ Slovnaft Stavos, a.s.,

bez likvidácie, zlúãením so Slovnaft

MontáÏe a opravy, a. s. Mimoriadne

valné zhromaÏdenie spoloãnosti

Slovnaft Polska, a. s., rozhodlo

o nav˘‰ení akciového kapitálu

prostredníctvom emisie akcií. Ku

dÀu 1. 7. 2000  bola zru‰ená dcér-

ska spoloãnosÈ Slovnaft SAT, a. s.,

bez likvidácie, zlúãením so spoloã-

nosÈou Slovnaft SOMEA, a. s.

ZdaÀovanie

DaÀ z príjmu predstavuje 29 %

z daÀového základu v jednotliv˘ch

spoloãnostiach Skupiny. Zdanenie

za Skupinu v roku 2000 obsahuje

splatnú daÀ vo v˘‰ke 1 251 mil.

Sk, odloÏenú daÀ vo v˘‰ke 968

mil. Sk a podiel na dani dcérskych

a pridruÏen˘ch spoloãnosti vo v˘‰-

ke 31 mil. Sk.

Dividendy

Záväzky vypl˘vajúce z divi-

dend nie sú úãtované aÏ do schvá-

lenia na v˘roãn˘ch valn˘ch 

zhromaÏdeniach jednotliv˘ch spo-

loãností. Valné zhromaÏdenie

Slovnaft, a. s., konané 31. mája

2000 neschválilo v˘platu Ïiadnych

dividend za rok 1999. Materská

spoloãnosÈ oãakáva dividendy za

rok 2000 od spoloãnosti Slovnaft 

Trade, a. s., vo v˘‰ke 149 mil. Sk. 

Slovnaft, a. s., na trhu 
s cenn˘mi papiermi

Akcie Slovnaft, a. s., sú kótova-

né na trhu cenn˘ch papierov Bur-

zy cenn˘ch papierov v Bratislave

(BCPB) na RM-Systéme Slovakia

(RM-S) a na Luxemburskej burze. 

Celkov˘ objem obchodova-

n˘ch akcií na BCPB v roku 2000

dosiahol poãas 242 obchodn˘ch

dní hodnotu 255 509 mil. Sk. 

Objem verejn˘ch a priamych ob-

chodov s akciami prvej emisie

Slovnaft, a. s., predstavoval 5 060

mil. Sk. Obchodované akcie spo-

loãnosti predstavovali 1,98 %  cel-

kového objemu vykonan˘ch ob-

chodov na BCPB. S akciami na‰ej

spoloãnosti sa obchodovalo poãas

84 obchodn˘ch dní v roku 2000

a priemerná cena akcií 1. emisie

bola 531,50 Sk. Závereãná cena

dÀa 22. 12. 2000 ktor˘ bol posled-

n˘m obchodn˘m dÀom v roku

2000 predstavovala 525,- Sk. S ak-

ciami 2. emisie sa poãas roku 2000

verejne neobchodovalo a priame

obchody boli uskutoãnené v obje-

me 685 mil. Sk.

S akciami Slovnaft, a. s. sa ob-

chodovalo aj prostredníctvom 

RM-S a boli uzatvorené obchody

v objeme 6,4 mil. Sk pri priemer-

nej cene 540,56 Sk. Závereãná

cena dÀa 22. 12. 2000 ktor˘ bol

posledn˘m obchodn˘m dÀom

predstavovala 480,- Sk. 
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Poãet akcií %

MOL Hungarian Oil and Gas Public Ltd. 7 469 518 36

Slovintegra, a. s. 5 913 660 29

The Bank of New York 1 730 000 8

Fond národného majetku SR 1 646 773 8

Slovensk˘ plynárensk˘ priemysel, ‰. p. 935 050 5

Chase Nominees Limited 774 266 4

Slovbena, a. s. 607 031 3

State Street Bank and Trust Company 303 087 1

Re‰tituãn˘ investiãn˘ fond, a. s. 210 695 1

Ostatné právnické osoby 672 518 3

Individuálni akcionári           362 631 2

Spolu 20 625 229 100

·truktúra akcionárov k 31. 12. 2000



... v tomto roku sa oãakáva zisk

pred zdanením 2 miliardy Sk, ão je

aj v˘sledkom modernizácie

technologick˘ch zariadení. Vìaka

dobr˘m hospodárskym v˘sledkom

sa Slovnaftu podarilo zníÏiÈ

úverové zaÈaÏenie spoloãnosti

o 110 miliónov USD.

Práca, 21.12.2000
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Konsolidovaná úãtovná závierka 

k 31. decembru 2000

Táto konsolidovaná úãtovná závierka k 31. decembru 2000 bola zostavená podºa medzinárodn˘ch úãtovn˘ch

‰tandardov („MÚ·“) za Slovnaft, a. s., („SpoloãnosÈ“) a jeho dcérske spoloãnosti, spolu tvoriace „Skupinu“.

Konsolidovaná  súvaha za

predchádzajúce úãtovné obdobie,

t.j. k 31. decembru 1999, a k nej

prislúchajúce v˘kazy ziskov a strát,

zmien vlastného imania a cash

flow za rok 1999 boli auditované

audítormi spoloãnosti.

Audítorská správa zo dÀa 

31. marca 2000 ku konsolidovanej

úãtovnej závierke, z ktorej boli od-

vodené tieto porovnateºné údaje,

obsahuje audítorsk˘ v˘rok bez v˘-

hrady. 

Slovnaft, a. s., ako akciová spo-

loãnosÈ vznikol dÀa 1. mája 1992.

Do tohto termínu bol Slovnaft

‰tátnym podnikom.  SpoloãnosÈ je

akciovou spoloãnosÈou a vznikla

v súlade so slovensk˘mi zákonmi.

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, di-

stribúcia a predaj v˘robkov z ropy. 

Zamestnanci

V roku 2000 bol priemern˘ po-

ãet zamestnancov v Skupine 5 725

(31. decembra 1999: 6 142). 

Mena, v ktorej 
sa vykazujú údaje

Údaje v konsolidovanej úãtovnej

závierke sú vykázané v miliónoch 

slovensk˘ch korún („v mil. Sk“).

Sídlo spoloãnosti

Vlãie hrdlo

824 12  Bratislava 23

Slovenská republika
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(v mil. ) Poznámky 2000 1999
Aktíva
Stále aktíva
Finanãné investície v podnikoch s rozh. a podst. vplyvom 1, 2, 3 1 353 1 346 
Ostatné finanãné investície 4 70 100 
OdloÏená daÀová pohºadávka 13 899 — 
Pohºadávky 72 87 
Hmotn˘ investiãn˘ majetok 5 39 524 42 614 
Konsolidaãn˘ rozdiel pasívny ("negative goodwill") 6 (126)      (133)

Stále aktíva spolu 41 792 44 014 

ObeÏné aktíva
Zásoby 7 5 440 5 653 
Pohºadávky a poskytnuté preddavky 8 8 038 6 552 
Obchodovateºné cenné papiere 9 30 270 
Finanãn˘ majetok 10 9 235 1 160

ObeÏné aktíva spolu 22 743 13 635 

Aktíva spolu 64 535 57 649 

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie 15 20 625 16 469 
Emisné áÏio 3 649 —
Ostatné fondy 16 9 156 6 664 

Vlastné imanie spolu 33 430 23 133 

Podiely in˘ch akcionárov 17 792 736 

Dlhodobé záväzky
Úvery a iné pôÏiãky 11 9 406 14 917 
Rezervy na záväzky a náklady 93 30 
V˘nosy budúcich období 12 750 673 
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 13 — 103 
Záväzky 18 55

Dlhodobé záväzky spolu 10 267 15 778 

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 14 11 286 8 768 
Úvery a iné pôÏiãky 11 8 760 9 234

Krátkodobé záväzky spolu 20 046 18 002 

Záväzky spolu 30 313 33 780 

Vlastné imanie a záväzky spolu 64 535 57 649 

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

Konsolidovaná súvaha k 31. decembru



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

(v mil. ) Poznámky 2000 1999
TrÏby z predaja tovaru a v˘robkov 18 73 955  43 775 
Náklady na predaj tovaru a v˘robkov 19 (55 274) (31 357)

Hrub˘ zisk 18 681 12 418 

Náklady na distribúciu 19 (1 407) (1 158)
Ostatné náklady 19 (9 151) (8 154)

Prevádzkov˘ zisk 27 8 123 3 106 

Zisk/(strata) z  finanãn˘ch investícií 21 36 (22)
âisté kurzové straty 22 (2 863) (2 684)
Finanãné náklady 23 (2 290) (2 609)

Zisk pred zdanením 3 006 (2 209)

DaÀ 24 (314) (188)

Zisk po zdanení 2 692 (2 397)

Podiely in˘ch akcionárov 17 (203) (87)

âist˘ zisk / (strata) za rok 25 2 489 (2 484)

Zisk na 1 akciu (v Sk) 25 145.7 (150.8)

Úãtovné postupy a poznámky tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tejto konsolidovanej úãtovnej závierky.
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Konsolidovan˘ v˘kaz zmien vlastného imania

Základné Emisné Zákonn˘ Ostatné Rezerva Nerozdelen˘ Spolu
imanie áÏio rezervn˘ fondy na kurzové zisk

(v mil. ) fond rozdiely

Stav k 1. januáru 1999 16 469 1 703 6 711 8 839 25 730
âistá strata za rok — — — — — (2 484) (2 484)
Transak. pod spol. kontrolou — — — — — 31 31 
Dopad v˘menn˘ch kurzov — — — — (23) — (23)
Podiely in˘ch akcionárov (poz. 17) — — — — — (121) (121)
Prevod do fondov — — 1 5 — (6) — 

Stav k 31. decembru 1999 16 469 — 1 704 6 716 (15) (1 741) 23 133 
Hospodársky v˘sledok — — — — — 2 489 2 489
Zv˘‰enie základného imania 4 156 3 649 — — — — 7 805
Dopad v˘menn˘ch kurzov — — — — 3 — 3
Prevod z fondov — — — (2 759) — 2 759 —

Stav k 31. decembru 2000 20 625 3 649 1 704 3 957 (12) 3 507 33 430

Emisné áÏio je vykázané po odpoãítaní 81 miliónov Sk vynaloÏen˘ch na dodatoãné externé náklady priamo súvisiace s kapitálovou transakciou
zníÏené o vplyv dane z príjmu.

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



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

(v mil.) Poznámky 2000 1999
Prevádzková ãinnosÈ
Cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 27 12 528 6 911
Úroky platené (2 274) (3 007)
Úroky prijaté 254 165
Opãná prémia platená 30 — (843)
Dane z príjmu (platené) / prijaté (563) 22

âist˘ cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 9 945 3 248

Investiãná ãinnosÈ
Obstaranie majetkov˘ch úãastí v spoloãnostiach 
s rozhodujúcim vplyvom (po vylúãení nadobudnut˘ch 
peÀaÏn˘ch prostriedkov) — 369
PeÀaÏné prostriedky prijaté od dcérskych 
spoloãností v minulosti konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie 2 11 —
Obstaranie majetkov˘ch úãastí v spoloãnostiach 
s podstatn˘m vplyvom konsolidovan˘ch metódou 
uvedenia do ekvivalencie 2 (11) (21)
Dividendy prijaté od spoloãností konsolidovan˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie 2 15 55
Príjmy z predaja ostatn˘ch finanãn˘ch investícií 4 — 7
Obstaranie investiãného majetku 5 (967) (3 251)
Príjmy z obchodovateºn˘ch cenn˘ch papierov 
(splatenie dlhopisov) 9 230 60
Príjmy z predaja investiãného majetku 5 118 105
V˘nos z finanãn˘ch investícií 1 6
·tátne dotácie prijaté 12 109 93

âist˘ cash-flow z investiãnej ãinnosti (494) (2 577)

Financovanie
Prijaté dlhodobé úvery 129 441
Splatené dlhodobé úvery (4 262) (4 035)
Prijaté krátkodobé úvery 17 780 15 518
Splatené krátkodobé úvery (22 000) (13 084)
Príjmy z nav˘‰enia základného imanie 
po odpoãítaní zaplaten˘ch nákladov na nav˘‰enie 15 7 783 —
Dividendy vyplatené minoritn˘m akcionárom Skupiny 17 (147) —
Preddavkovo vyplatené dividendy minoritn˘m 
akcionárom Skupiny 8 (144) —
Cashflow z kurzov˘ch rozdielov (515) (20)

âist˘ cash-flow z financovania (1 376) (1 180)

âisté zv˘‰enie peÀaÏn˘ch prostriedkov 8 075 (509)

Poãiatoãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 1 160 1 669

Koneãn˘ stav peÀaÏn˘ch prostriedkov 10 9 235 1 160

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

Pri príprave tejto konsolidovanej úãtovnej závierky sa konzistentne

aplikovali tieto najdôleÏitej‰ie úãtovné postupy:

(a) V˘chodiská pre zostavenie

úãtovnej závierky

Konsolidovaná úãtovná závierka

spoloãnosti Slovnaft, a.s. („Spoloã-

nosÈ“), a jej dcérskych spoloãností

tvoriacich spolu „Skupinu“ bola zo-

stavená a je v súlade s medzinárod-

n˘mi úãtovn˘mi ‰tandardmi. Kon-

solidovaná úãtovná závierka bola

zostavená s uplatnením princípu

historick˘ch cien.

(b) Zásady konsolidácie

V konsolidovanej úãtovnej zá-

vierke sú zahrnuté úãtovné v˘kazy

materskej spoloãnosti („Spoloã-

nosÈ“) a jej dcérskych spoloãností.

Za dcérsku spoloãnosÈ sa povaÏuje

taká právnická osoba, ktorej ãinnosÈ

je kontrolovaná SpoloãnosÈou, ão

obyãajne znamená priamy alebo

nepriamy podiel na hlasovacích

právach vy‰‰í ako 50 %.  V˘sledky

dcérskych spoloãností s v˘znam-

n˘m vplyvom na konsolidovanú

úãtovnú závierku sú do konsolido-

vanej úãtovnej závierky zahrnuté

metódou úplnej konsolidácie. 

V˘sledky dcérskych spoloãností

sa zah⁄Àajú do konsolidovanej

úãtovnej závierky metódou uvede-

nia do ekvivalencie v prípade, Ïe

ich agregovan˘ vplyv na Àu nie je

v˘znamn˘. Tieto dcérske spoloã-

nosti by v prípade plnej konsolidá-

cie neovplyvnili konsolidované cel-

kové aktíva o viac ako 4 % (po-

známky 1, 2 a 3).

PridruÏené spoloãnosti, v kto-

r˘ch má SpoloãnosÈ podstatn˘, ale

nie rozhodujúci vplyv, sú do konso-

lidácie zahrnuté metódou uvedenia

do ekvivalencie (poznámka 2). Pod-

statn˘ vplyv obyãajne znamená

priamy alebo nepriamy podiel Spo-

loãnosti na hlasovacích právach

v rozpätí 20 aÏ 50 %.

Metóda uvedenia do ekvivalen-

cie sa prestáva pouÏívaÈ, keì úãtov-

ná hodnota finanãnej investície

v dcérskej alebo pridruÏenej spoloã-

nosti konsolidovanej touto metó-

dou dosiahne nulovú hodnotu, po-

kiaº Skupina nevzala na seba záväz-

ky alebo záruky t˘kajúce sa dcérskej

alebo pridruÏenej spoloãnosti kon-

solidovanej metódou uvedenia do

ekvivalencie.

Spoloãné podniky, v ktor˘ch sa

SpoloãnosÈ spoloãne podieºa na ria-

dení a kontrole, sú vzhºadom na ich

nev˘znamn˘ dopad v konsolidova-

nej úãtovnej závierke zúãtované

metódou uvedenia do ekvivalencie

(poznámka 3).

Akvizície sa úãtujú kúpnou úã-

tovnou metódou. Podiel Spoloãnos-

ti na jednotliv˘ch obstaran˘ch aktí-

vach a pasívach sa úãtuje samostat-

ne ku dÀu akvizície v ich skutoãnej

hodnote (fair value) k tomuto dÀu.

Vplyv transakcií uskutoãnen˘ch

medzi plne konsolidovan˘mi sub-

jektmi Skupiny je eliminovan˘.

Zoznam dcérskych, spoloãn˘ch

a pridruÏen˘ch podnikov Skupiny je

uveden˘ v poznámke 1. Dopad no-

voobstaran˘ch dcérskych a pridru-

Ïen˘ch podnikov je uveden˘ v po-

známke 2. 



(c) Finanãné investície

Dlhodobé finanãné investície,

okrem podielov v dcérskych spoloã-

nostiach, pridruÏen˘ch spoloãnos-

tiach a spoloãn˘ch podnikoch, sú

vykázané v obstarávacích cenách

priãom o opravn˘ch poloÏkách

k t˘mto investíciam sa úãtuje vtedy,

ak podºa vedenia Spoloãnosti do‰lo

k trvalému zníÏeniu ich hodnoty

pod úroveÀ obstarávacích cien.

V období, v ktorom  bolo trvalé zní-

Ïenie hodnoty zaznamenané, sa

toto zníÏenie zúãtuje do nákladov.

(d) Negatívny goodwill

Negatívny goodwill vzniká 

z obstarania podielu v dcérskej 

alebo pridruÏenej spoloãnosti. 

Predstavuje záporn˘ rozdiel medzi

obstarávacou cenou a podielom

obstarávateºa na skutoãnej hodnote

obstaran˘ch aktív. Negatívny good-

will sa vykazuje ako zníÏenie aktív

Skupiny.

V súlade s prechodn˘mi usta-

noveniami MÚ· 22 (revidovaného

v roku 1998) nebola úãtovná hod-

nota negatívneho goodwillu upra-

vená o rozdiel medzi kumulovan˘m

negatívnym goodwillom, ktor˘ bol

v predchádzajúcich obdobiach zúã-

tovan˘ do v˘nosov a negatívnym

goodwillom vypoãítan˘m podºa re-

vidovaného ‰tandardu. Úãtovná

hodnota negatívneho goodwillu sa

rozpú‰Èa do v˘nosov poãas prie-

mernej zostatkovej doby Ïivotnosti

obstaran˘ch identifikovateºn˘ch od-

pisovan˘ch nepeÀaÏn˘ch aktív.

Ak dôjde k odpredaniu podielu

v spoloãnosti, zaúãtuje sa príslu‰n˘

negatívny goodwill ako súãasÈ zisku

alebo straty z predaja podielu vo

v˘kaze ziskov a strát v období, kedy

SpoloãnosÈ podiel odpredala.

(e) Hmotn˘ investiãn˘ majetok

Hmotn˘ investiãn˘ majetok

s v˘nimkou pozemkov je v konsoli-

dovanej úãtovnej závierke uveden˘

v obstarávacích cenách zníÏen˘ch

o oprávky a opravné poloÏky. Ob-

starávacie ceny zah⁄Àajú v‰etky

vedºaj‰ie náklady priamo vynaloÏe-

né na obstaranie majetku do doby

jeho zaradenia do pouÏívania. Sú-

ãasÈou obstarávacej ceny sú aj úro-

ky z investiãn˘ch úverov urãen˘ch

na obstaranie majetku, a to do

doby zaradenia do pouÏívania.

Pozemky boli uvedené v hodno-

te stanovenej podºa platnej legisla-

tívy v dobe prevodu vlastníckych

práv na Skupinu. Tieto ceny sa po-

vaÏujú za obstarávacie ceny.

PoloÏky hmotného investiãného

majetku, ktoré sú vyradené, sú

v súvahe eliminované zároveÀ

s príslu‰n˘mi oprávkami. V‰etky

zisky alebo straty vypl˘vajúce z ich

vyradenia alebo predaja sú uvádza-

né vo v˘kaze ziskov a strát.

Odpisy zúãtované vo v˘kaze zis-

kov a strát sa poãítajú lineárne od

doby zaradenia majetku do uÏívania

v obstarávacích cenách alebo oce-

není tak, aby sa majetok poãas svo-

jej doby ekonomickej Ïivotnosti rov-

nomerne odpisoval aÏ na odhadnu-

tú zostatkovú hodnotu v ãase

vyradenia.

Pozemky sa neodpisujú vzhºadom k tomu, Ïe ich ÏivotnosÈ sa povaÏuje 

za neobmedzenú.

V prípade, Ïe úãtovná hodnota majetku je väã‰ia ako jeho realizovateºná hodnota,

je táto okamÏite zníÏená na realizovateºnú hodnotu.

PouÏívané doby ekonomickej 
Ïivotnosti sú nasledovné: Roky

budovy a stavby 30 – 40 
v˘robné stroje a zariadenia 8 – 15 
ostatn˘ investiãn˘ majetok 4 – 8 
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(f) Zásoby

Zásoby sú uvedené buì v ob-

starávacích cenách alebo v ich ãis-

tej realizovateºnej hodnote podºa

toho, ktorá je niÏ‰ia. OceÀujú sa

metódou FIFO (prv˘ do skladu,

prv˘ zo skladu). Hodnota zásob roz-

pracovanej v˘roby a hotov˘ch v˘-

robkov zah⁄Àa materiál, priame mz-

dové náklady a pomernú ãasÈ varia-

biln˘ch a fixn˘ch reÏijn˘ch

nákladov, priãom pri rozvrhovaní

fixn˘ch reÏijn˘ch nákladov sa vy-

chádza z beÏnej v˘robnej kapacity.

K pomaloobrátkov˘m a zastaral˘m

zásobám sa tvoria opravné poloÏky

v potrebnej v˘‰ke.

(g) Pohºadávky z obchodného styku

Pohºadávky sa oceÀujú v pred-

pokladanej realizovateºnej hodnote

po zohºadnení tvorby opravnej po-

loÏky k pochybn˘m a nedobytn˘m

pohºadávkam.

(h) Finanãn˘ majetok

Finanãn˘ majetok predstavuje

hotovosÈ a peniaze na bankov˘ch

úãtoch, ako i vysoko likvidné cenné

papiere s nev˘znamn˘m rizikom

zmien ich hodnoty s pôvodnou do-

bou splatnosti v ãase obstarania tri

mesiace alebo krat‰ou.

(i) Obchodovateºné cenné papiere

Krátkodobé obchodovateºné

cenné papiere sú uvedené buì

v cenách obstarania alebo v trhovej

cene urãovanej individuálne pre

jednotlivé druhy cenn˘ch papierov,

podºa toho, ktorá je niÏ‰ia.

(j) OdloÏená daÀ z príjmu

O odloÏenej dani z príjmov sa

úãtuje, s pouÏitím záväzkovej me-

tódy, v prípade v‰etk˘ch doãas-

n˘ch rozdielov medzi daÀovou

hodnotou aktív a pasív a ich úã-

tovnou hodnotou pre úãely úãtov-

n˘ch v˘kazov. OdloÏená daÀ 

z príjmov sa vypoãíta na základe

v súãasnosti platn˘ch daÀov˘ch

sadzieb.

Najv˘znamnej‰ie doãasné roz-

diely vypl˘vajú z rozdielov medzi

daÀovou a úãtovnou hodnotou

hmotného investiãného majetku

a nerealizovan˘ch kurzov˘ch strát,

ktoré nie sú daÀovo uznateºné pod-

ºa slovensk˘ch zákonov. O odloÏe-

nej daÀovej pohºadávke sa úãtuje

v rozsahu, v akom sa oãakáva bu-

dúci zdaniteºn˘ príjem, voãi ktoré-

mu sa budú môcÈ realizovaÈ doãas-

né rozdiely. 

O odloÏenej dani z príjmov sa

úãtujú aj v prípade doãasn˘ch roz-

dielov, ktoré vznikli na finanãn˘ch

investíciach v dcérskych spoloãnos-

tiach, pridruÏen˘ch spoloãnostiach

a spoloãn˘ch podnikoch, okrem prí-

padov, keì naãasovanie realizácie

t˘chto rozdielov je pod kontrolou

Spoloãnosti a je pravdepodobné, Ïe

k nej nedôjde v blízkej budúcnosti.

(k) Cudzie meny

Pre potreby konsolidácie sú ak-

tíva a pasíva zahraniãn˘ch dcér-

skych spoloãností prepoãítavané

v˘menn˘m kurzom platn˘m k súva-

hovému dÀu a poloÏky v˘kazu zis-

kov a strát a v˘kazu cash-flow sú

prepoãítané podºa priemerného

kurzu za dané obdobie. 

Rozdiely vypl˘vajúce z prepoãtu

ãistej hodnoty investície v zahraniã-

nej dcérskej spoloãnosti alebo za-

hraniãnej spoloãnosti s podstatn˘m

vplyvom spolu s rozdielom z pre-

poãtu v˘kazu ziskov a strát priemer-

n˘m kurzom a kurzom platn˘m

k súvahovému dÀu sú vykázané

ako rezerva na kurzové rozdiely.

V‰etky ostatné kurzové rozdiely

vypl˘vajúce z uskutoãnen˘ch ope-

rácií alebo z prepoãtu peÀaÏn˘ch

aktív a pasív kurzom k súvahovému

dÀu sú zahrnuté vo v˘kaze ziskov

a strát.



(l) Moment realizácie v˘nosov

V˘nosy bez DPH a spotrebn˘ch

daní, ktoré zah⁄Àajú hodnotu tovaru

a poskytovan˘ch sluÏieb s v˘nim-

kou obchodov v rámci podnikov

Skupiny zahrnut˘ch metódou úpl-

nej konsolidácie, sú vo v‰eobecnos-

ti zaúãtované ku dÀu dodania tova-

ru alebo sluÏieb.

(m) V˘skum a v˘voj 

Náklady na v˘skum a v˘voj sa

premietajú do v˘kazu ziskov a strát

v ãase vzniku.

(n) Finanãné náklady

Finanãné náklady t˘kajúce sa

v˘znamn˘ch investiãn˘ch úverov,

sú do doby ukonãenia investiãnej

v˘stavby súãasÈou obstarávacích

nákladov.  V‰etky ostatné finanãné

náklady sa úãtujú do nákladov

v ãase vzniku. 

(o) Rezervy na záväzky a poplatky

Rezervy sú tvorené v prípade,

Ïe Skupina eviduje zákonn˘ alebo

kon‰truktívny záväzok ako dôsledok

minulej udalosti, je pravdepodob-

né, Ïe na vyrovnanie záväzku budú

musieÈ byÈ vynaloÏené zdroje, ktoré

predstavujú urãit˘ ekonomick˘ pro-

spech a je moÏné spoºahlivo od-

hadnúÈ v˘‰ku takéhoto záväzku.

Záväzky z titulu ochrany Ïivot-

ného prostredia sa úãtujú na zákla-

de udalostí, z ktor˘ch záväzok vy-

vstáva, ão znamená, Ïe vysporiada-

nie t˘chto záväzkov môÏe byÈ buì

zákonne vynútené, alebo udalosÈ

vyvoláva u ostatn˘ch strán odôvod-

nené oãakávanie, Ïe spoloãnosÈ zá-

väzok splní a v˘sledok sa dá spo-

ºahlivo odhadnúÈ.

(p) Zabezpeãenie zamestnancov

Z vyplaten˘ch hrub˘ch miezd

sa odvádzajú ‰tátu príspevky na zá-

konné zdravotné a dôchodkové za-

bezpeãenie a príspevok do fondu

zamestnanosti podºa sadzieb plat-

n˘ch poãas roka. Platby na sociálne

zabezpeãenie sú premietnuté vo v˘-

kaze ziskov a strát v rovnakom ob-

dobí ako príslu‰né v˘platy miezd.

Skupina nemá Ïiadny záväzok od-

vádzaÈ prostriedky do t˘chto fon-

dov nad zákonom stanoven˘ rá-

mec.

(q) ·tátne dotácie

·tátne dotácie poskytnuté na in-

vestiãnú v˘stavbu sú uvedené ako

v˘nosy budúcich období a syste-

maticky zúãtovávané do v˘kazu zis-

kov a strát poãas doby ekonomickej

Ïivotnosti príslu‰ného majetku.

(r) Finanãné in‰trumenty

Finanãné in‰trumenty uvedené

v súvahe zah⁄Àajú peÀaÏnú hoto-

vosÈ, zostatky na bankov˘ch úãtoch,

finanãné investície, pohºadávky, zá-

väzky z obchodného styku a úvery.

PouÏité metódy úãtovania sú kon-

krétne uvedené v úãtovn˘ch postu-

poch, ktoré sa viaÏu ku kaÏdému

uvedenému in‰trumentu.

Skupina vyuÏíva finanãné deri-

váty za úãelom zníÏenia rizika vy-

pl˘vajúceho z pohybov v˘menn˘ch

kurzov zahraniãn˘ch mien, úroko-

v˘ch sadzieb a zmien v nákupnej

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 ãa-

sovo rozli‰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 2000:

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

Dcérske spoloãnosti konsolidované 
úplnou metódou

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, a. s. Poºsko 100,0 úplná veºko- a maloobchod

Dcérske spoloãnosti konsolidované 
metódou uvedenia do ekvivalencie

Benatech, a. s.(4) Slovensko 85,2 do ekvivalencie opravy a údrÏba
Slovnaftprojekt s.r.o.(5) Slovensko 92,1 do ekvivalencie posudzovanie projektov
Slovnaft Elektroservis, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie servis telefónnych 

a elektrick˘ch prístrojov
Slovnaft Somea, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie digitálne prístroje
Slovfin o.c.p., a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie obchodovanie 

s cenn˘mi papiermi

SWS, s.r.o. Slovensko 51,2 do ekvivalencie sluÏ. spojené s prepravou
Slovnaft Reprografia, s.r.o. Slovensko 95,3 do ekvivalencie tlaã
Slovnaft Servis  Slovensko 83,6 do ekvivalencie opravy a údrÏba
nev˘robn˘ch sluÏieb, s.r.o.
Slovnaft Trans, a. s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie doprava
Priemyselné zdravotnícke centrum Slovensko 100,0 do ekvivalencie zdravotná starostlivosÈ
Slovnaft, a. s.
Slovnaft Ukrajina, s.r.o. Ukrajina 89,0 do ekvivalencie stavebníctvo
Ukrslovnaft, s.r.o. Ukrajina 84,6 do ekvivalencie maloobchod
Slovnaft VÚRUP, 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
CHZP Apollo, a. s. Slovensko 51,0 nekonsolidovaná zdravotné poistenie

Spoloãné podniky
Slovpack, s.r.o. Slovensko 50,0 do ekvivalencie obalové materiály

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

(1) vlastnená priamo spoloãnosÈami 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) vlastnená priamo spoloãnosÈami Slovnaft, a. s. (80,5%) a Slovnaft Benzinol, a. s. (19,5%)
(7) vlastnená priamo spoloãnosÈami Slovnaft, a. s. (46,2%) a Slovnaft Benzinol, a. s. (2,8%)



PrevaÏná ãasÈ podnikateºsk˘ch

ãinností horeuveden˘ch spoloãnos-

tí je úzko spojená s hlavnou ãinnos-

Èou Skupiny. 

Îiadna z uveden˘ch dcérskych

a pridruÏen˘ch spoloãností, ani

spoloãn˘ch podnikov Slovnaftu nie

je kótovaná na burze cenn˘ch pa-

pierov.

V‰etky vklady sú vo forme kme-

Àov˘ch akcií a sú od roku 1999 ne-

zmenené, s v˘nimkou akvizícií uve-

den˘ch v poznámke 2. 

CHZP Apollo – zdravotná pois-

ÈovÀa nevchádza do úplnej konsoli-

dácie, ale je vykázaná v nulovej

hodnote ako Ostatné investície, na-

koºko ide o neziskovú organizáciu,

od ktorej sa neoãakáva Ïiaden zisk

a voãi ktorej neexistujú Ïiadne pre-

trvávajúce záväzky.

Slovnaft vlastní 33,2% akcií

v Petrimexe, akciovej spoloãnosti

registrovanej na Slovensku. V sú-

ãasnej dobe je Petrimex v konkurze.

Náklady na obstaranie podielu vo

v˘‰ke 10 mil. Sk a v‰etky pohºadáv-

ky uÏ boli v predchádzajúcich obdo-

biach odpísané. Slovnaft nemá voãi

Petrimexu Ïiadne ìal‰ie záväzky

a neuplatÀuje voãi nemu svoje roz-

hodovacie práva. Petrimex, a.s., 

nebola ani konsolidovaná.

NajdôleÏitej‰ie kapitálové úãasti Skupiny v podnikoch s rozhodujúcim a podstat-

n˘m vplyvom a v spoloãn˘ch podnikoch sú uvedené v poznámke ã.1.

Slovnaft Stavos, a. s., ktorá bola pôvodne konsolidovaná metódou uvedenia do

ekvivalencie, bola úplne konsolidovaná k 31. decembru 2000 z titulu zlúãenia so

spoloãnosÈou Slovnaft MontáÏe a Opravy, a. s.

2| Akvizície ÚãasÈ   Spoloãné ÚãasÈ Spolu Spolu
v podnik. podniky v podnik. 31.12. 31.12.
s rozhod. s podstat. 2000 1999
vplyvom vplyvom (v mil. Sk) (v mil. Sk)

Poãiatoãná zostatková hodnota 909 71 366 1 346 1 611

Prírastky 13 - - 13 74
Reklasifikácie - - - - 3
Dopad zmeny metódy konsolidácie (40) - - (40) (288)
Kurzové zisky 5 - - 5 11
Vyplatené dividendy - - (15) (15) (55)
Podiel Skupiny na zisku (poz. 21) 11 25 39 75 46
Podiel Skupiny na dani z príjmov (8) (7) (16) (31) (56)
(poz. 24)

Koneãná zostatková hodnota 890 89 374 1 353 1 346



38 | 39

Aktíva a pasíva spoloãnosti Slovnaft Stavos, a. s. v ãase, keì bola plne konsolidovaná

po prv˘ raz boli nasledovné:

3| Spoloãné podniky
Skupina vlastní 50% podiel v spoloãnom podniku Slovpack, s.r.o., ktor˘ pôsobí

v oblasti obalov˘ch materiálov. Podiel Skupiny na aktívach, pasívach, trÏbách a ná-

kladoch spoloãného podniku k 31. decembru 2000 je uveden˘ niÏ‰ie:

4| Ostatné finanãné investície 

(v mil. Sk)

Stále aktíva 15
ObeÏné aktíva 22
Finanãn˘ majetok 11   

Aktíva celkom 48

Základné imanie 7
Nerozdelen˘ zisk 33
Vlastné imanie spolu 40

Krátkodobé záväzky 8
Pasíva spolu 48

(k 31. 12. v mil. Sk) 2000 1999
Stále aktíva 58 51
ObeÏné aktíva 47 34
Aktíva celkom 105 85    

Krákodobé záväzky (16) (14)    
Vlastné imanie 89 71

TrÏby 169 118
Zisk pred zdanením 25 17
DaÀ z príjmov (7) (8)
Zisk po zdanení 18 9

(k 31. 12. v mil. Sk) Akcie DlÏné cen. pap. 2000 1999
Poãiatoãná zostatková hodnota 70 30 100 211
Úbytky — — — (10)
Reklasifikácie (poznámka ã. 9) — (30) (30) (49)
Opravná poloÏka na trvalé zníÏenie hodnoty — — — (52)

Koneãná zostatková hodnota 70 — 70 100

Obstarávacia cena na konci obdobia 126 — 126 156
Opravná poloÏka (56) — (56) (56)

Koneãná zostatková hodnota 70 — 70 100



5| Hmotn˘ investiãn˘ majetok

(v mil.Sk) Pozemky Budovy Stroje, Ostatn˘ Obstaranie Celkom
a stavby prístroje investiãn˘ investícií

a zariadenia majetok
Rok  2000 
Zostatková hod. k 1. 1. 2000 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614
Poãiatoãná  zostatková hod. 
(nové dcérske spoloãnosti) — 2 13 — — 15
Prírastky — — — — 786 786
Prijaté ‰tátne dotácie (poz. 12) — — — — 109 109
Zaradenie do pouÏívania 17 365 552 130 (1 064) —
Reklasifikácie — 279 (296) 17 — —
Vyradenie (42) (75) (60) (4) (20) (201)
Odpisy (poz. 19 a 27) — (548) (2 724) (299) — (3 571)
Opravné poloÏky (poz. 27) (89) (207) (10) (1) (16) (323)
Kurzové rozdiely 17 62 12 4 — 95

Zostatková hod. 
k 31. 12. 2000 4 694 14 881 18 427 756 766 39 524

K 31. 12. 2000
Obstarávacia cena 4 783 20 461 34 547 1 804 782 62 377
Oprávky 
a opravné poloÏky (89) (5 580) (16 120) (1 048) (16) (22 853)

Zostatková hodnota
k 31. 12. 2000 4 694 14 881 18 427 756 766 39 524

Rok 1999 
Zostatková hod. k 1. 1. 2000 4 687 11 906 9 050 774 16 090 42 507
Poãiatoãná  zostatková hod. 
(nové dcérske spoloãnosti) 57 10 73 9 90 239
Prírastky 4 — 133 3 2 592 2 732
Prijaté ‰tátne dotácie — — — — 93 93
Zaradenie do pouÏívania 72 3 726 13 583 450 (17 831) —
Vyradenie (25) (108) (62) (4) (63) (262)
Odpisy (poz. 19 a 27) — (495) (1 824) (321) — (2 640)
Kurzové rozdiely (4) (36) (13) (2) — (55)

Zostatková hodnota
k 31. 12.1999 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614

K 31. 12. 1999
Obstarávacia cena 4 791 19 997 34 459 1 626 971 61 844
Oprávky opravné poloÏky — (4 994) (13 519) (717) — (19 230)

Zostatková hod. k 31. 12. 1999 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614
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ZníÏenie hodnoty majetku

ZníÏenie hodnoty majetku bolo

zaúãtované k poloÏkám hmotného

investiãného majetku v obchod-

n˘ch závodoch v Pozdi‰ovciach,

Raãi a Holíãi. Tento hmotn˘ inves-

tiãn˘ majetok bude vyraden˘,

vzhºadom na to, Ïe je na ãinnosÈ ur-

ãenú pri jeho obstaraní nepouÏiteº-

n˘.  Realizovateºná hodnota (väã‰ia

z hodnôt pouÏiteºná hodnota a ãistá

predajná cena) bola urãená pre jed-

notlivé poloÏky majetku ako odha-

dovaná ãistá predajná cena na 

základe  dostupn˘ch informácií 

o trhov˘ch cenách podobného 

majetku.

Podmienené záväzky

Legislatívne poÏiadavky na

ochranu Ïivotného prostredia vzÈa-

hujúce sa na ãerpacie stanice na

území Slovenskej republiky za-

h⁄Àajú kontrolu úbytku obsahu ná-

drÏí z dôvodu vyparovania, nakla-

danie s odpadov˘mi vodami

a ochranu pôdy a spodn˘ch vôd.

Prostriedky na ochranu pôdy

a spodn˘ch vôd by mali zah⁄ÀaÈ

dvojplá‰Èové steny podzemn˘ch

nádrÏí, kvalitnú bezpeãnostnú sig-

nalizáciu na nádrÏiach a nepriepust-

né povrchy stáãacích a v˘dajn˘ch

plôch. Po rekon‰trukcii alebo uzav-

retí stanice vzniká v prípade, Ïe

kontaminácia presahuje povolené

limity, povinnosÈ sanácie pôdy. 

Termíny na splnenie t˘chto poÏia-

daviek sú nasledujúce:

– 30. september 2002 pre odpady

vypú‰Èané do vody (zákon 

ã. 238/93 Z.z.)

– 30. jún 2004 pre nepriepustné 

povrchy stáãacích a v˘dajn˘ch

plôch (v˘nos Ministerstva vnútra

ã. 86/99 Z.z.)

– 31. decembra 2009 pre emisie 

do ovzdu‰ia (nariadenie vlády 

ã. 92/96 Z.z.)

Skupina na území Slovenskej

republiky prevádzkuje 315 ãerpa-

cích staníc, z ktor˘ch 190 v niekto-

r˘ch ohºadoch nespæÀa vy‰‰ie uve-

dené platné poÏiadavky na ochranu

Ïivotného prostredia. Stanice, ktoré

zostanú v prevádzke bude potrebné

rekon‰truovaÈ a sanovaÈ. Moderni-

zácia ãerpacej stanice stojí pribliÏne

od 20 do 40 mil. Sk. Niektoré men-

‰ie stanice môÏu byÈ z komerãn˘ch

dôvodov zatvorené s t˘m, Ïe nákla-

dy na odstránenie stanice a vyãiste-

nie prostredia sa budú pohybovaÈ

okolo 3 mil. Sk na stanicu.

V prípade rekon‰trukcie sú v˘-

daje na sanáciu prostredia súãasÈou

obstarania, v prípade zatvorenia

stanice sú úãtované do nákladov.

Skupina po nedávnom vstupe

strategického investora prehodno-

cuje svoju stratégiu t˘kajúcu sa ãer-

pacích staníc. Toto prehodnotenie

by malo trvaÈ do polovice roka

2001. Vtedy bude moÏné odhadnúÈ

v˘‰ku nákladov, ktoré bude potreb-

né vynaloÏiÈ na splnenie uveden˘ch

poÏiadaviek na ochranu Ïivotného

prostredia. Prehodnotenie zohºad-

Àuje taktieÏ vy‰‰ie uvedené termíny

a vedenie je presvedãené, Ïe aj po-

kiaº sa nepodarí splniÈ v‰etky poÏia-

davky v uveden˘ch termínoch v pl-

nom rozsahu, bude moÏné dospieÈ

k príslu‰n˘m dohodám s úradmi

a zabezpeãiÈ, Ïe na Skupinu nebudú

uvalené Ïiadne finanãné sankcie.

K 31. decembru 2000 nemala

Skupina v tomto ohºade Ïiadne po-

vinnosti s v˘nimkou t˘ch, ktoré vy-

pl˘vajú z uzavret˘ch zmlúv na ob-

staranie investícií a sú uvedené

v poznámke ã. 29.



6| Negatívny goodwill

7| Zásoby 

Negatívny goodwill vznikol z obstarania podielu v Slovnaft Benzinol, a. s. v apríli 1995

a novembri 1997 a z kapitálov˘ch transakcií v novembri 1998.

Úãtovná hodnota negatívneho goodwillu bude amortizovaná poãas doby priemernej

Ïivotnosti obstaraného odpisovaného hmotného majetku, ktorá bola k 1. januáru 2000

19 aÏ 21 rokov.

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Materiál 2 453 2 932
Nedokonãená v˘roba a polotovary 1 235 1 145
Hotové v˘robky 1 752 1 576

5 440 5 653

Zásoby materiálu sú vykázané po zohºadnení opravnej poloÏky na zastarané a pomaly-

obrátkové poloÏky vo v˘‰ke 120 mil. Sk (31. decembra 1999: 76 mil. Sk).

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Poãiatoãná zostatková hodnota 133 189
Amortizácia za obdobie (Poz. 19 a 27) (7) (56)

Koneãná zostatková hodnota 126 133

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Negatívny goodwill
Obstarávacia hodnota 283 283
Oprávky (157) (150)

Zostatková hodnota 126 133 
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8| Pohºadávky a poskytnuté preddavky

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Pohºadávky z obchodného styku 5 001 3 815
Pohºadávky voãi spoloãnostiam v skupine 
zahrnut˘ch metódou uvedenia do ekvivalencie 68 88
Preddavok na daÀ z príjmov 41 105        
Ostatné daÀové pohºadávky 1 472 950
Ostatné pohºadávky 617 537
Prémia na predajnú opciu na ropu (Poznámka 30) — 284
Preddavkovo vyplatené dividendy minoritn˘m akcionárom 144 —
Poskytnuté preddavky 695 773

8 038 6 552

Pohºadávky z obchodného styku

sú vykázané po opravnej poloÏke na

nedobytné a pochybné pohºadávky

vo v˘‰ke 3 095 mil. Sk (31. decem-

bra 1999: 3 052 mil. Sk).

Poskytnuté preddavky zah⁄Àajú

preddavky na nákup katalyzátorov

pouÏívan˘ch pri v˘robnom procese

do jedného roka vo v˘‰ke 559 mil.

Sk (31. decembra 1999: 524 mil. Sk).

Na mimoriadnom valnom zhro-

maÏdení akcionárov Slovnaft Trade,

a. s., dÀa 21. decembra 2000 bola

schválená v˘plata záloh na dividen-

dy za rok 2000 vo v˘‰ke 293 mil. Sk,

z ãoho 144 mil. Sk pripadá minorit-

n˘m akcionárom. Pohºadávka vo

v˘‰ke 144 mil Sk bude zúãtovaná

s poloÏkou „Podiely in˘ch akcioná-

rov“ po nasledujúcom riadnom val-

nom zhromaÏdení, ktoré odsúhlasí

v˘‰ku dividend za rok 2000.

V‰etky pohºadávky majú dobu

splatnosti do 1 roka. 

9| Obchodovateºné cenné papiere

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Peniaze na bankov˘ch úãtoch a v pokladni 9 235 1 160

10| Finanãn˘ majetok

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Poãiatoãná zostatková hodnota 270 288
Splatené dlhopisy (230) (60)
Reklasifikácie (Poznámka 4) 30 49
Ostatné — 12
Pokles trhovej hodnoty (Poznámka 21) (40) (19)

Zostatková hodnota ku koncu obdobia 30 270



11| Úvery a ostatné pôÏiãky

K 31. decembru 2000 predstavoval podiel dlhodo-

b˘ch pôÏiãiek splatn˘ch do 1 roka sumu 5 882 mil. Sk

(31. decembra 1999: 3 173 mil. Sk).

Na bankov˘ úver vo v˘‰ke 785 mil. Sk (31. decembra

1999: 735 mil. Sk) bola poskytnutá zábezpeka vo forme

877 881 akcií Slovnaft Benzinol, a.s. Na bankové úvery

vo v˘‰ke 442 mil. Sk (31. decembra 1999: 501 mil. Sk)

splatné do 1 roka bola poskytnutá zábezpeka vo forme

pohºadávok z obchodného styku a in˘ch pohºadávok

v rovnakej celkovej v˘‰ke.

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 2000 2000 1999
nezabezpeãené zabezpeãené Spolu Spolu

Kontokorentné úvery 33 345 378 726
Bankové úvery 15 926 882 16 808 22 445
Dlhopisy 980 — 980 980

Úvery a ostatné pôÏiãky celkom 16 939 1 227 18 166 24 151

âlenenie podºa mien

Slovenské koruny
– pevná úroková sadzba 1 122 86 1 208 980
– pohyblivá úroková sadzba — — — 364

USD
– pohyblivá úroková sadzba 13 789 — 13 789 19 150

DEM  
– pohyblivá úroková sadzba 1 664 — 1 664 2 017

CHF
– pohyblivá úroková sadzba — — — 158

CZK
– pevná úroková sadzba 45 — 45 —
– pohyblivá úroková sadzba 319 785 1 104 1 048

EUR 
– pohyblivá úroková sadzba — 207 207 421

NLG
– pevná úroková sadzba — 48 48 13

PLN
– pohyblivá úroková sadzba — 101 101 —

Úvery a pôÏiãky spolu 16 939 1 227 18 166 24 151

SplatnosÈ 
Do jedného roka 8 318 442 8 760 9 234
Medzi 1 a 2-mi rokmi 3 318 — 3 318 5 132
Medzi 2 a 5-timi  rokmi 4 671 785 5 456 8 658
Po 5-tich rokoch 632 — 632 1 127

16 939 1 227 18 166 24 151
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Úrokové sadzby z uveden˘ch úverov a in˘ch pôÏiãiek sú nasledovné:

VáÏen˘ priemer efektívnych úrokov˘ch sadzieb je: 

(k 31. 12. v %) 2000 1999
Kontokorentné úvery 7 ,2 10 ,8
Bankové úvery 8 ,3 8 ,1
Dlhopisy 11 ,9 11 ,9

Pri úveroch v celkovej v˘‰ke 

100 mil. USD sa úroková sadzba Skupi-

ny viaÏe na trhovú cenu ropy, ak tá kles-

ne pod istú úroveÀ. V dôsledku tejto

väzby sa v priebehu roka 2000 nezv˘‰ila

efektívna úroková sadzba z t˘chto úve-

rov (31. decembra 1999: 642 mil. Sk). 

Vy‰‰ie uvedené úvery vyÏadovali

dodrÏanie mnoÏstva zmluvn˘ch pod-

mienok. K 31. decembru 2000 Skupina

splnila podmienky úverov˘ch zmlúv.

V júli 1999 v dôsledku neplnenia t˘chto

podmienok do‰lo k prehodnocovaniu

ich úrovne pre rok 1999. K 31. decem-

bru 1999 Skupina spæÀala prehodnotené

zmluvné podmienky. V januári 2000

v‰ak opätovne nadobudli platnosÈ

zmluvné podmienky z roku 1998, ktoré

Skupina neplnila. 

Skupina uzavrela dohodu so strate-

gick˘m investorom o jeho majetkovom

vstupe do Skupiny. Veritelia Skupinu

podporili a súhlasili so zmenou zmluv-

n˘ch podmienok úverov˘ch zmlúv. Tie-

to zmeny sa stali úãinn˘mi po oznáme-

ní, Ïe do‰lo k upísaniu 157,9 mil. USD

(viì pozn. 15) Skupina je naìalej finan-

covaná v súlade s existujúcimi zmluva-

mi a splátkov˘ kalendár úverov po urãi-

t˘ch zmenách aj v úrokov˘ch mierach

zostáva v platnosti. 

Skupina predãasne splatila 50 mil.

DEM úver od ING a plánuje predãasne

splatiÈ ìal‰ie úvery vo v˘‰ke 626 mil. Kã

a 75 mil. USD. Tieto úvery sú súãasÈou

dlhodob˘ch úverov pretoÏe Skupina sa

e‰te pred koncom roka zmluvne neza-

viazala na predãasné splatenie t˘chto

úverov. 

Dlhopisy sú splatné dcérskou 

spoloãnosÈou v nominálnej hodnote 

4. júla 2001.

(k 31. 12. v %) 2000 1999
Úvery s pevnou úrok. sadzbou
Úvery v slovensk˘ch korunách 10 ,2 – 12 ,0 22 ,0 – 23 ,0 
Úvery v ãesk˘ch korunách 10 ,0 13 ,5 – 15 ,0
Úvery v holandsk˘ch guldenoch — 7 ,3
Dlhopisy 11 ,9 11 ,9

Úvery s pohyblivou úrok. sadzbou
Úvery v slovensk˘ch korunách — BRIBOR + 4 ,5
Úvery v ãesk˘ch korunách 1M PRIBOR + 0 ,75 to PRIBOR + 2 ,1 PRIBOR + 4 ,0

6M PRIBOR + 1 ,85 to +6 ,0
Úvery v USD 3M LIBOR+ 0 ,95 to LIBOR + 3 ,0 LIBOR –0 ,25 to +4 ,0

6M LIBOR + 1 ,35 to LIBOR + 2 ,0
Úvery v EUR 6M LIBOR + 1 ,85 to LIBOR + 3 ,0 EURIBOR +0 ,85 to EURIBOR +2 ,3
Úvery v PLN WIBOR + 0 ,9 —
Úvery v CHF — LIBOR + 0 ,97



Úãtovné hodnoty a skutoãné hodnoty („fair value”) 

dlhodob˘ch úverov sú nasledovné:

Skutoãné hodnoty („fair value”) sú odvodené z diskontovan˘ch peÀaÏ-

n˘ch tokov pouÏitím úrokovej sadzby, pri  ktorej, ako vedenie spoloãnosti

oãakáva, bude moÏné v deÀ úãtovnej závierky financovaÈ potreby Skupiny.

Úãtovné hodnoty krátkodob˘ch úverov sú pribliÏne zhodné s ich skutoãnou

hodnotou. Dlhopisy sú k 31. decembru 2000 klasifikované ako krátkodobé

záväzky, pretoÏe sú splatné 4. júla 2001.

12| V˘nosy budúcich období

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Poãiatoãná zostatková hodnota 673 608
Prijaté ‰tátne dotácie 109 93
Amortizácia poãas obdobia (Poz. 19  a 27) (32) (28)

Koneãná zostatková hodnota  750 673

13| OdloÏená daÀ z príjmu

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999

Úãtovné Skutoãné Úãtovné Skutoãné
hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty 

DlÏné cenné papiere — — 980 944
Dlhodobé úvery 9 407 9 492 13 937 13 634

9 407 9 492 14 917 14 578

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

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

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

metódy s pouÏitím 29% daÀovej sadzby platnej od 1. januára 2000 (1999: 29%).

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
OdloÏená daÀová pohºadávka 1 142 63 
OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok (243) (166)
Spolu 899 (103)
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OdloÏené daÀové pohºadávky a záväzky a ich následn˘ dopad na hospodár-

sky v˘sledok (poznámka 24) vznikajú z t˘chto doãasn˘ch rozdielov:

OdloÏené daÀové pohºadávky

a záväzky sa vzájomne kompenzujú,

keì sa dane z príjmu vzÈahujú

k tomu istému daÀovému úradu.

Nezúãtované odloÏené daÀové

pohºadávky vznikli Skupine primár-

ne z dôvodu opravnej poloÏky k ne-

dobytn˘m pohºadávkam vo v˘‰ke

2,458 mil. Sk (31. decembra 1999:

2,451 mil. Sk) a opravnej poloÏky

k zásobám vo v˘‰ke 120 mil. Sk 

(31. decembra 1999: 76 mil. Sk),

ktoré zatiaº nie sú daÀovo uznate-

ºné. Tieto odloÏené daÀové pohºa-

dávky neboli zúãtované, pretoÏe nie

je moÏné spoºahlivo urãiÈ  sumu,

ktorá bude realizovaná ako zníÏenie

budúceho daÀového základu.

DaÀové straty dcérskych spoloã-

ností, ktoré bude moÏné umoriÈ, vo

v˘‰ke 407 mil. Sk, nesplnili pod-

mienky na zúãtovanie odloÏenej da-

Àovej pohºadávky, pretoÏe existuje

v˘znamná neistota ohºadom dosta-

toãnosti budúceho daÀového zákla-

du, voãi ktorému by bolo moÏné

umoriÈ  uvedené daÀové straty. Po-

tenciálna odloÏená daÀová pohºa-

dávka z kurzov˘ch strát vo v˘‰ke

2,763 mil. Sk existujúca k 31. de-

cembru 1999 bola zúãtovaná v roku

2000.

OdloÏená daÀová pohºadávka

447 mil. Sk bude realizovaná v prie-

behu nasledujúcich 12 mesiacov.

14| Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Záväzky z obchodného styku 7 296 6 606
Záväzky voãi spoloãnostiam v Skupine zahrnut˘ch 
metódou uvedenia do ekvivalencie 105 130
Záväzok z dane z príjmu 835 —
Ostatné dane a sociálne zabezpeãenie 1 657 943
Prechodné a dohadné úãty pasív 252 270
Ostatné záväzky 1 141 819

11 286 8 768

(v mil. Sk) 31. 12.1999 Zúãtované Odúãtované 31. 12.2000
do v˘nosov / od emisného

(nákladov) áÏia
OdloÏená daÀová pohºadávka
Nerealizované kurzové straty 63 959 — 1 022
Opravné poloÏky k hmotnému 
investiãnému majetku — 88 — 88
Náklady na zv˘‰enie základného imania — (2) 34 32

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok
Rozdiel medzi úãtovnou a daÀovou 
hodnotou hmotného investiãného majetku (166) (77) — (243)

âistá odloÏená daÀová pohºadávka/ (záväzok) (103) 968 34 899



15| KmeÀové akcie 

Celkov˘ poãet vydan˘ch kmeÀov˘ch akcií predstavuje 20 625 229 akcií

(31. decembra 1999: 16 468 953) s nominálnou hodnotou 1 000 Sk na akciu.

V‰etky vydané akcie boli splatené v plnej v˘‰ke.

Zv˘‰enie základného imania

31. marca 2000 podpísala spoloãnosÈ Slovnaft, a. s., dohodu so strate-

gick˘m investorom, spoloãnosÈou MOL Maìarská ropno-plynárenská ak-

ciová spoloãnosÈ („MOL”), ktorá súhlasila získaÈ podiel v Slovnafte, a. s.,

odhadovan˘ na 36,2 %. Podiel bol obstaran˘ prostredníctvom kúpy exis-

tujúcich akcií od spoloãností Slovintegra, a. s., Slovbena, a. s., od niekoº-

k˘ch ìal‰ích akcionárov a upísaním nového základného imania vo v˘‰ke

157,9 mil. USD. 

Na základe verejnej v˘zvy na upísanie akcií dÀa 7. novembra 2000

MOL upísal 4 156 203 akcií z celkového mnoÏstva 4 156 276 akcií na do-

ruãiteºa pri cene 38,0 USD na akciu. Ku koncu roka bola plne splatená

nominálna hodnota ako  aj emisné áÏio novoemitovan˘ch akcií.

16| Ostatné fondy

Zákonn˘ rezervn˘ fond je zriaden˘ v súlade so slovenskou legislatí-

vou a nerozdeºuje sa. Vytvára sa z nerozdeleného zisku za úãelom pokry-

tia prípadn˘ch budúcich strát. 

Ostatné fondy sa zriaìujú z nerozdeleného zisku. Ich tvorba a rozde-

ºovanie musí byÈ schválené na kaÏdoroãnom valnom zhromaÏdení.

Rezerva na kurzové straty zohºadÀuje rozdiely vypl˘vajúce z prepoãtu

ãistej hodnoty investície do zahraniãnej dcérskej spoloãnosti alebo zahra-

niãnej spoloãnosti s podstatn˘m vplyvom spolu s rozdielom z prepoãtu

v˘kazu ziskov a strát priemern˘m kurzom a kurzom platn˘m k súvahové-

mu dÀu.

Poãet akcií vlastnen˘ch KmeÀové akcie
akcionármi Skupiny (v tis. Sk) (v mil. Sk)

Stav k 31. Decembru 1999 16 469 16 469

Stav k 31. Decembru 2000 20 625 20 625
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17| Podiely in˘ch akcionárov

Podiel in˘ch akcionárov na zisku dcérskych spoloãností obsahuje 44 mil. Sk podiel 

na zisku za rok 1999, ktor˘ bol rozdelen˘ in˘m akcionárom spoloãnosti Slovnaft Trade, a. s.,

rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaÏdenia zo dÀa 21. decembra 2000. Toto 

valné zhromaÏdenie schválilo rozdelenie zisku za rok 1999 zohºadniac dæÏku vlastníctva 

akcií v roku 1999.

Úprava  podielu  in˘ch akcionárov vo v˘‰ke 121 mil. Sk uskutoãnená v roku 1999 sa vzÈa-

huje k re‰trukturalizácii Skupiny v predchádzajúcich obdobiach, ktorá nebola v t˘chto podie-

loch zohºadnená.

18| Anal˘za trÏieb podºa segmentov 

Primárny segment: Podºa kategórií v˘robkov

Skupina je organizovaná ako jeden segment – spracovanie a distribúcia 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 technologick˘m

postupom cez niekoºko v˘robn˘ch medzistupÀov zo základnej suroviny, ktorou je ropa. NiÏ‰ie

uvádzame jednotlivé v˘robky kaÏdej z troch kategórií v˘robkov:

(a) Skupina vyrába  naftu a benzín a mnoÏstvo motorov˘ch, priemyseln˘ch a vykurovacích ole-

jov, ako sú nafta, leteck˘ benzín, ÈaÏké oleje a skvapalnené benzínové plyny. Rafinérske v˘-

robky sa vyrábajú na destilaãn˘ch zariadeniach, kde vznikajú vákuové a atmosferické destilá-

ty, ktoré Skupina spracúva v ostatn˘ch v˘robn˘ch zariadeniach.

(b) V rámci kategórie petrochemick˘ch v˘robkov Skupina vyrába etylén a propylén.

(c) V kategórii plastov˘ch v˘robkov sú to predov‰etk˘m polyetylén a polypropylén, ktoré sa vy-

uÏívajú v stavebníctve, chemickom a tlaãiarenskom priemysle.

TrÏby podºa kategórií v˘robkov moÏno analyzovaÈ nasledovne:

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Rafinérske v˘robky 57 663 32 629
Petrochemické v˘robky 6 054 3 842
Plasty 8 798 6 111
Ostatné 1 440 1 193

73 955 43 775

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Poãiatoãn˘ stav 736 494
Obstaranie nov˘ch podielov  
v dcérskych spoloãnostiach — 34
Podiel na zisku dcérskych spoloãností 203 87
Úprava  podielu in˘ch akcionárov — 121
Vyplatené dividendy (147) —

Koneãn˘ stav 792 736



Slovenská republika je sídlom materskej spoloãnosti Slovnaft, a.s., kto-

rá zároveÀ vykonáva hlavné ãinnosti. Väã‰ina aktív Skupiny sa nachádza na

území Slovenskej republiky.

V˘nosy segmentu (k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Slovenská republika 25 019 17 253
âeská republika 19 048 11 726
Rakúsko 8 869 4 884
Maìarsko 5 048 2 151
Nemecko                 4 460 1 703
Poºsko          7 352 2 325
iné krajiny 4 159 3 733

73 955 43 775

Majetok (k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Slovenská republika 60 310 54 150
âeská republika 3 098 2 917
Poºsko 828 401
Rakúsko 31 31
iné krajiny 268 150

64 535 57 649

Investiãné v˘davky (k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Slovenská republika 853 2 881
âeská republika 39 307
Rakúsko 5 —
Poºsko 70 63
iné krajiny — —

967 3 251

Druhotn˘ segment: Podºa geografick˘ch oblastí
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19| Ostatné náklady

20| Personálne (osobné) náklady

V˘nosy segmentu (k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (106) (779)
Suroviny a spotrebn˘ materiál 54 456 31 808
Osobné náklady (Pozn. 20) 1 944 1 860
Odpisy HIM (Pozn. 5) 3 571 2 640
Trvalé zníÏenie hodnoty hmotného, 
investiãného majetku (Pozn. 5 ) 323 —
Zúãtovanie v˘nosov budúcich období (Pozn. 12) (32) (28)
Zúãtovanie negatívneho goodwill-u (Pozn. 6) (7) (56)
Náklady na opravy a údrÏbu 1 194 852
Distribuãné náklady 1 407 1 158
Zmena stavu oprav. poloÏky k nedobyt. pohºadávkam
a zastaran˘m zásobám 19 510
Ostatné prevádzkové náklady 3 820 2 968
Ostatné prevádzkové v˘nosy (757) (264)

Prevádzkové náklady spolu 27 717 40 669

V nákladoch na predaj sú zahrnuté:
Zmena stavu zásob hotov˘ch v˘robkov 
a nedokonãenej v˘roby (106) (779)
Spotreba materiálu 54 456 31 150
Iné prevádzkové náklady 924 986

55 274 31 357

(v mil. Sk) 2000 1999
Mzdy, platy a odmeny 1 393 1 348
Sociálne a dôchodkové zabezpeãenie (pozn. 28) 551 512

Osobné náklady spolu (pozn. 19) 1 944 1 860

19| Ostatné náklady

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

spoloãnosti Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH („Apollo Oil”). Apollo Oil

berie na základe zmluvy 100% svojich dodávok ropy od Apollo Interoil.

Apollo Interoil je v 100%-nom vlastníctve spoloãnosti J&S Services 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. 



21| V˘nos / (Strata) z finanãn˘ch investícií

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Prijaté dividendy 1 1
âerpanie/(tvorba) opravn˘ch poloÏiek (Poz. 9) (40) (71)
Strata z predaja investícií — (3)
Podiel na zisku dcérskych a pridruÏen˘ch 
spoloãností Skupiny konsolidovan˘ch metódou 
uvedenia do ekvivalencie (Poz. 2) 75 46
Iné v˘nosy z finanãn˘ch investícií — 5

36 (22)

22| âisté kurzové straty

23| Finanãné náklady

24| Zdanenie 

DaÀ z príjmov obsahuje:

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Splatná daÀ 1 251 74
OdloÏená daÀ (Poz. 13) (968) 58
Podiel na dani dcérskych 
a pridruÏen˘ch spoloãností (poz. 2) 31 56

314 188

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Kurzové straty t˘kajúce sa úverov 2 345 2 581
Kurzové straty z kapitálov˘ch transakcií 
s akcionármi Skupiny 70 —
Kurzové straty t˘kajúce sa obchodnej ãinnosti 448 103

âistá kurzová strata 2 863 2 684

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Nákladové úroky 2 233 2 636
Ostatné  náklady na úvery a pôÏiãky 17 15
Amortizácia predajného opãného kontraktu 284 559
Kapitalizované nákladové úroky — (429)

Celkové finanãné náklady 2 534 2 781

V˘nosy z úrokov (244) (172)

âisté finanãné náklady 2 290 2 609
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V nasledujúcej tabuºke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmu

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

(k 31. decembru) 2000 1999
âistá (strata)/ zisk pripadajúci akcionárom 2 489 mil. (2 484) mil.

Poãet akcií vyrátan˘ metódou váÏeného priemeru 17 082 174 16 468 953

Zisk na akciu 145,7 Sk (150,8) Sk 

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Zisk /(strata) pred zdanením 3 006 (2 209)

DaÀ z príjmov právnick˘ch osôb vo v˘‰ke 29 % 
(Rok 1999: 40%) 872 (884)

Dopad in˘ch sadzieb dane v in˘ch ‰tátoch 2 —
Dopad doãasn˘ch rozdielov nezohºadnen˘ch v súvahe (668) 612
Dopad daÀovej straty, 
ktorá je predmetom oslobodenia od dane 118 82

Dopad ostatn˘ch rozdielov:
– nezdaÀované v˘nosy (295) (116)
– daÀovo neuznateºné náklady 232 476
– ostatné rozdiely * (15) (40)
– podiel na dani dcérskych 

a pridruÏen˘ch spoloãností 31 56

Dodatoãné zúãtovanie za predchádzajúce roky 37 2

DaÀ z príjmov za beÏné obdobie 314 188

Finanãn˘ rok 2000 stále podlieha moÏnosti kontroly daÀov˘mi úradmi.

25| Zisk na akciu

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

Základn˘ zisk na akciu sa vypoãíta ako podiel ãistého zisku pripadajúceho akcionárom a poãtu kmeÀo-

v˘ch akcií, vyrátaného metódou váÏeného priemeru, poãas roku. 

SpoloãnosÈ nemá Ïiadne potenciálne kmeÀové akcie a preto prepoãítan˘ zisk na akciu je rovnak˘ ako

základn˘ zisk na akciu.

26| Dividendy

Záväzky vypl˘vajúce z dividend nie sú úãtované aÏ do schválenia na v˘roãnom valnom zhromaÏdení.

Valné zhromaÏdenie, konané 31. mája 2000 neschválilo v˘platu Ïiadnych dividend za rok 1999. 



27| Cash-flow z prevádzkovej ãinnosti

NepeÀaÏné operácie

NajdôleÏitej‰ie nepeÀaÏné operácie sú: 

• zaradenie aktív a pasív spoloãnosti Slovnaft Stavos, a.s., do úplnej konso-

lidácie k 30. aprílu 2000 (poznámka 2);

• nerealizované kurzové rozdiely z prepoãítania úverov v cudzej mene (po-

známka 22);

• amortizácia predajného opãného kontraktu na ropu obstaraného v máji

1999 (poznámka 23);

• zapoãítanie preddavkov na daÀ z príjmov za rok 1999 so záväzkom z titulu

spotrebnej dane za rok 2000.

28| Zdravotné poistenie a sociálne zabezpeãenie  

Skupina odvádza príspevky vo v˘‰ke 25 % a 13 % z hrubej mzdy,  aÏ do

maximálne 32 000 Sk resp. 24 000 Sk mesaãnej hrubej mzdy na zamest-

nanca, na povinné zdravotné poistenie, sociálne zabezpeãenie a do fondu

zamestnanosti, do ktor˘ch prispievajú zamestnanci ìal‰ími 7,3 % resp. 

4,7 % zo svojej mzdy, maximálne v‰ak z hore uvedenej v˘‰ky hrubej mzdy.

Skupina nemá Ïiadnu inú povinnosÈ odvodov do t˘chto fondov okrem spo-

menut˘ch povinne predpísan˘ch sadzieb.

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Prevádzkov˘ hospodársky v˘sledok 8 123 3 106

Úpravy o:
Odpisy hmotného investiãného majetku (pozn. 5 a 19) 3 571 2 640
Trvalé zníÏenie hod. hmot. investiã. majet. (pozn. 5 a 19) 323 —
Zúãtovanie v˘nosov budúcich období (pozn 12) (32) (28)
Amortizácia  negatívneho goodwillu (pozn. 6) (7) (56)
Strata z predaja hmotného investiãného majetku 81 104
(ZníÏenie) / zv˘‰enie  opravn˘ch poloÏiek 63 (146)
ZníÏenie / (zv˘‰enie) pohºadávok a poskyt. preddavkov (1 745) 69
ZníÏenie / (zv˘‰enie) stavu zásob 223 (1 896)
(ZníÏenie) / zv˘‰enie záv. z obchod. styku a in˘ch záväzkov 1 928 3 118

âist˘ cash-flow z prevádzkovej ãinnosti 12 528 6 911
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(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Záruky poskytované tretím stranám 36 47

Súdne spory

Mende-Rossi

Slovnaft, a.s., podal návrh na zru‰e-

nie rozhodnutia Medzinárodného roz-

hodcovského súdu pri Obchodnej a prie-

myselnej komore Ruskej Federácie. 

Sovietsko-ãeskoslovenská spoloãnosÈ

Mende-Rossi si uplatnila nárok na platbu

za údajnú dodávku ropy pre Slovnaft.

Rozhodcovsk˘ súd rozhodol v prospech

spoloãnosti Mende-Rossi a zaviazal

Slovnaft k zaplateniu sumy pribliÏne

25 miliónov USD.

Najvy‰‰í súd Slovenskej republiky

rozhodol, Ïe rozhodnutie Medzinárod-

ného rozhodcovského súdu pri Ob-

chodnej a priemyselnej komore Ruskej

Federácie je neplatné na území Sloven-

skej republiky. Rozhodnutie Najvy‰‰ie-

ho súdu Slovenskej republiky uÏ nado-

budlo platnosÈ. Av‰ak Ïalobca si uÏ

uplatnil mimoriadne opravné prostried-

ky proti tomuto rozhodnutiu. Najvy‰‰í

súd akceptoval námietku, Ïe nie je prí-

slu‰n˘ rozhodnúÈ o neplatnosti rozhod-

nutia Medzinárodného rozhodcovského

súdu v Moskve a následne spor vrátil

na prejednanie na Krajskom súde

v Bratislave.  

Mende Rosi tieÏ poÏiadali súd v Ra-

kúsku, aby zmrazil objem finanãn˘ch

prostriedkov ktor˘ OMV, A. G. dlÏí

Slovnaftu. OMV vyhlásili (vo vyhlásení

tretej strany pre súd), Ïe 14. júna 1999

(dátum súdneho príkazu) dlÏili 

Slovnaftu  418 tis. USD, ale súãasne 

im Slovnaft v ten ist˘ deÀ dlÏil 622 tis.

DEM. V súãasnosti nie je moÏné pred-

povedaÈ, ako posúdi tieto skutoãnosti

Rakúsky súd. Nasledujúce pojednáva-

nie pôvodne stanovené na 1. marec

2001 bolo odroãené. Dátum nového

pojednávania nebol stanoven˘.

Na základe právnej anal˘zy je Pred-

stavenstvo spoloãnosti presvedãené, Ïe

v súvislosti s nárokmi Mende Rossi ne-

vznikne strata, náklady na vedenie spo-

ru nebudú v˘znamné, a teda nemusia

byÈ vytvorené Ïiadne rezervy.

Fluor Daniel B. V. / Mitsubishi Hea-

vy Industries

Fluor Daniel / MHI je jedn˘m z do-

dávateºov na dodávku ãasti komplexné-

ho investiãného projektu HPRU (EFPA).

Z dôvodu  neschopnosti dodávateºa

splniÈ kontrakt do stanoveného termínu

SpoloãnosÈ vystavila faktúru na zapla-

tenie vzniknut˘ch ‰kôd v sume 19,3

mil. DEM. Dodávateº nesplatil tento zá-

väzok do doby splatnosti – 30 dní a vy-

hlásil, Ïe dokonãenie projektu sa zdrÏa-

lo z dôvodov ním neovplyvniteºn˘ch.

29| Podmienené záväzky

Operatívny lízing

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

v˘znamné.

Kapitálové záväzky

K 31. decembru 2000  boli uzavreté zmluvy na obstaranie investícií v hodnote

367 mil. Sk (31. decembra 1999: 350 mil. Sk).

Podmienené záväzky

Boli poskytnuté nasledovné záruky:



SpoloãnosÈ formálne odmietla vyhlásenie dodávateºa.

SúãasÈou kontraktov dohodnut˘ch v roku 1996 bolo vydanie

„performance bondu” bankou Sumitomo Trust banking Co. Limited, na podporu zá-

väzkov dodávateºov, ktoré zah⁄Àajú aj záväzok zaplatiÈ za ‰kody vzniknuté Spoloãnosti

v jednej alebo viacer˘ch splátkach do v˘‰ky 18,4 mil. DEM. Banka nebola schopná od-

mietnuÈ zaplatenie „performance bondu“ a Skupina prijala sumu 18,4 mil. DEM dÀa

12. júla 2000. Tento v˘nos vo v˘‰ke 399 mil. Sk bol vykázan˘ ako Ostatné prevádzko-

vé v˘nosy.

Po uhradení ‰kôd zmluvn˘ dodávateº zaãal so Skupinou rokovaÈ o vzniknut˘ch

‰kodách. Vedenie Skupiny je presvedãené, Ïe situácia bude vyrie‰ená a v úãtovnej zá-

vierke bola zaúãtovaná príslu‰ná rezerva.  

30| Finanãné deriváty

Skupina je vystavená rizikám vypl˘vajúcim z pohybu úrokov˘ch sadzieb, v˘men-

n˘ch kurzov cudzích mien a komodít, ktoré vypl˘vajú z pôÏiãiek v cudzej mene (po-

známka 11) a z beÏn˘ch obchodn˘ch transakcií. 

Vedenie spoloãnosti hºadá efektívne spôsoby riadenia t˘chto rizík s cieºom minima-

lizovaÈ dopad pohybu cien prostredníctvom vyuÏitia finanãn˘ch derivátov. Medzi naj-

ãastej‰ie pouÏívané finanãné deriváty patria forwardy a opcie. V apríli 1999 obstarala

Skupina predajné opcie na ropu v hodnote 843 mil. Sk a platné do mája 2000 ako zá-

bezpeku proti riziku zmien úrokovej sadzby úverov vo v˘‰ke 100 mil. USD súvisiacich

s trhov˘mi cenami ropy.

Pozíciu Skupiny k 31. decembru 2000, pokiaº ide o opcie, je moÏné zhrnúÈ takto:

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999
Úãtovná hodnota predajn˘ch opcií na ropu (poz. 8) — 284
Skutoãná hodnota (fair value) predajn˘ch opcií na ropu — 5

(percentuálny podiel) 2000 1999
MOL Hungarian Oil and Gas Public Ltd. (poz. 15) 36,2 —
Slovintegra, a.s. 28,7 50,7
The Bank of New York 8,4 10,6
Fond národného majetku SR 8,0 —   
Burmerange Holding S. A. — 7,1
Slovbena, a.s. 2,9 5,8
ostatní 15,8 25,8

100,0 100,0

31| Transakcie so spriaznen˘mi stranami

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

Skupina sa zabezpeãuje proti kurzovému riziku prostredníctvom forwardov˘ch kon-

traktov na nákup americk˘ch dolárov. SpoloãnosÈ nemala Ïiadne zmluvné záväzky

z titulu t˘chto derivátov k 31. decembru 2000 a 1999.
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V apríli 2000 Slovintegra, a.s. vrátila Fondu národného majetku 10 %-n˘

podiel v Slovnafte, a.s., ktor˘ nadobudla v rokoch 1995 a 1998.

Transakcie so spriaznen˘mi stranami v priebehu obdobia, zostatky po-

hºadávok a záväzkov voãi spriaznen˘m stranám ku koncu obdobia zah⁄Àajú:

(k 31. decembru v mil. Sk) 2000 1999

TrÏby
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 129 —
Coinco, a.s. 222 —
Slovnaft Trade, a.s. (1) — 2 077
Godts International Trading BV (1) — 2 165
Wigrochem, a.s. — 13
Cointegra, a.s — 52
Integrin, a.s. — 37

351 4 344

Nákupy
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 651 456
Coinco, a.s. 28 —

679 456

Predstavenstvo
Odmeny ãlenom predstavenstva  19 18

Pohºadávky k 31. decembru
Slovbena, a.s. 6 29
PôÏiãka spoloãnosti Benatrade 
(12% vlastník spoloãnosti Slovnaft Benzinol, a.s.) — 25
Coinco, a.s. 19 —
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. — 41
HTH Benelux BV 88 98
Pohºadávky voãi podnikom v Skupine konsolidovan˘m 
metódou uvedenia do ekvivalencie 68 88

181 281

Záväzky
Coinco, a.s 2 —
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s.53 25
Záväzky voãi podnikom v Skupine konsolidovan˘m 
metódou uvedenia do ekvivalencie 105 130

160 155



Podºa názoru vedenia spoloãnosti Slovnaft, a.s. sa obchodné podmienky

poskytované t˘mto spoloãnostiam v zásade nelí‰ia od beÏn˘ch obchodn˘ch

podmienok poskytovan˘ch in˘m spoloãnostiam. 

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. („Proxar”) je v˘hradn˘ pre-

dajca ÈaÏkého vykurovacieho oleja. Celkov˘ predaj v roku 2000 sprostredko-

van˘ Proxarom bol 948 mil. Sk. Odmena Proxaru predstavovala 3 % z tohto

predaja.

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 pochybnú. 

SpoloãnosÈ GIT poskytla spoloãnosti HTH 98 miliónov Sk na splatenie

záväzku voãi spoloãnosti Slovnaft Trade, a.s. K 31. decembru 2000 a 1999

bola na pohºadávku voãi HTH vytvorená opravná poloÏka v plnej v˘‰ke.

Zoznam spoloãností konsolidovan˘ch metódou uvedenia do ekvivalen-

cie je uveden˘ v poznámke 1.

âlenom predstavenstva spoloãnosti neboli poskytnuté Ïiadne pôÏiãky.

32| Udalosti po súvahovom dni

V januári 2001 Slovnaft, a.s., odkúpil 612 akcií Slovnaft Trade, a.s.,

za 49 mil. Sk a stal sa 100% vlastníkom tejto dcérskej spoloãnosti.

33| Nové úãtovné postupy 

V roku 2001 vstúpil do platnosti Medzinárodn˘ úãtovn˘ ‰tandard 

ãíslo 39 „Finanãné nástroje: vykazovanie a oceÀovanie” ktor˘ bude potrebné

implementovaÈ  pri zostavovaní konsolidovanej úãtovnej závierky. Podºa toh-

to ‰tandardu finanãn˘ majetok a finanãné záväzky vrátane finanãn˘ch derivá-

tov musia byÈ vykazované v súvahe. Aktivity Skupiny, ktoré implementácia

nového ‰tandardu najviac ovplyvní sú v súãasnosti predmetom skúmania.

34| Údaje za minulé úãtovné obdobie

Niektoré údaje za minulé úãtovné obdobie boli upravené tak, aby boli

v súlade s tohtoroãnou prezentáciou úãtovnej závierky.
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Správa o ãinnosti Dozornej rady Slovnaft, a. s.

za obdobie od riadneho valného zhromaÏdenia

dÀa 31. 5. 2000

Táto správa dozornej rady o podni-

kateºskej ãinnosti v roku 2000 bola

spracovaná na základe správy predsta-

venstva, v˘roku audítora k úãtovej zá-

vierke a pravideln˘ch hodnotení ãin-

nosti spoloãnosti.

Zo strategického hºadiska bol rok

2000 pre spoloãnosÈ veºmi úspe‰n˘.

DÀa 31. marca 2000 spoloãnosÈ a jej

dôleÏití akcionári podpísali so spoloã-

nosÈou MOL, Rt., dohodu o strategic-

kom investovaní. Táto transakcia bola

ukonãená v poslednom ‰tvrÈroku  roku

2000, po získaní súhlasu od protimono-

poln˘ch úradov Rakúskej republiky,

Maìarskej republiky a Slovenskej 

republiky.  Po ukonãení transakcie boli

do riadiacich orgánov spoloãnosti zvo-

lení predstavitelia spoloãnosti  MOL,

Rt., a spoloãnosÈ MOL, Rt., delegovala

do vy‰‰ích manaÏérskych pozícií mana-

Ïérov. Investícia spoloãnosti MOL, Rt.,

predstavuje dôleÏit˘ krok smerujúci ku

zv˘‰eniu konkurencieschopnosti  spo-

loãnosti voãi ostatn˘m európskym rop-

n˘m spoloãnostiam. ëal‰ou dôleÏitou

zmenou strategického charakteru bolo

ukonãenie nábehu technologického

komplexu EFPA a zaãatie v˘roby vyso-

ko efektívnych ekologick˘ch v˘robkov.

Nábehom projektu EFPA sa zabezpeãila

zmena ‰truktúry v˘roby a predaja, ão

vyústilo do zv˘‰enia v˘nosov a marÏí.

Hoci spoloãnosÈ spracovala rovna-

ké mnoÏstvo ropy ako v predchádzajú-

com roku, dosiahla celkov˘ predaj vy‰-

‰í o viac ako 30 mld. Sk ão predstavuje

nárast o 69 % a hrubú marÏu vy‰‰iu

o 66,5 % ako v roku 1999.  V˘sledky

ãinnosti ovplyvnil aj pohyb cien ropy

a devalvácia slovenskej koruny voãi

americkému doláru.  Napriek vy‰‰ím

stratám z finanãn˘ch operácií oproti

plánu spoloãnosÈ prekroãila hospodár-

sky v˘sledok  o 12,7 % a dosiahla zisk

po zdanení vo v˘‰ke 2 489 mld. Sk.

Aby sa zabezpeãila transparent-

nosÈ a proaktívna komunikácia so za-

mestnancami a investormi, zaãalo sa

s ìal‰ím zdokonaºovaním   integrova-

ného manaÏérskeho a informaãného

systému.

Dozorná rada podporila dlhodobú

stratégiu spoloãnosti zaãleniÈ Slovnaft

Benzinol, a. s., do Slovnaft, a.s.. 

V súlade s t˘mto rozhodnutím

predloÏilo predstavenstvo spoloãnosti

dozornej rade na posúdenie návrh na

zmenu stanov spoloãnosti v ãasti pred-

met podnikania. Dozorná rada odporu-

ãila valnému zhromaÏdeniu návrh na

zmenu stanov spoloãnosti schváliÈ.

Dozorná rada prerokovala audit

konsolidovanej úãtovnej závierky roka

2000, ktor˘ vykonala spoloãnosÈ Price-

waterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

Audítor vykonal audit konsolidovanej

úãtovnej závierky Skupiny Slovnaft

k 31. 12. 2000 podºa medzinárodn˘ch

úãtovn˘ch ‰tandardov. Podºa správy

audítora konsolidovaná úãtovná závier-

ka zo v‰etk˘ch v˘znamn˘ch hºadísk

pravdivo zobrazuje finanãnú situáciu

spoloãnosti Slovnaft, a.s., k 31. 12. 2000,

ako aj v˘sledky jej hospodárenia,

zmien vlastného imania a cash flow za

rok 2000 v súlade s medzinárodn˘mi

úãtovn˘mi ‰tandardmi.

Dozorná rada kon‰tatuje, Ïe ãinnosÈ

predstavenstva akciovej spoloãnosti

Slovnaft prebiehala v súlade so schvá-

len˘m podnikateºsk˘m plánom na 

rok 2000 v prospech akcionárov spo-

loãnosti, Ïe zachovávala mlãanlivosÈ

o dôvern˘ch informáciách a skutoã-

nostiach a Ïe sa dodrÏiavali ustanove-

nia §196 o zákaze konkurencie, zákona

513/1991 Zb.

Dr. Ilona Bánhegyi

Bratislava 16. 5. 2001

predseda dozornej rady



Dcérske spoloãnosti

Slovnaft, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/5859 1111
fax: 02/4524 3750

Slovnaft Trade, a. s.

Dr. Vl. Clementisa 10, 820 09 Bratislava
tel.: 02/4828 2564
fax: 02/4828 2496

Slovnaft Benzinol, a. s.

Mlynské Nivy 48, 813 19 Bratislava
tel.: 02/5823 9111
fax: 02/5823 9590

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.: 02/4055 8952
fax: 02/4524 4191

Slovnaft Elektroservis, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4524 3575
fax: 02/4524 7530

Slovnaft Somea, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4524 3630
fax: 02/5859 7420

Slovnaft Reprografia, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4524 7463
fax: 02/4524 7463

Slovnaft Senes, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4524 4904
fax: 02/4524 3041

Slovnaft Trans, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4055 2730
fax: 02/4524 3041

Priemyselné zdravotnícke 
centrum Slovnaft, a. s.

Vlãie hrdlo 49, 821 10 Bratislava 23
tel.: 02/5859 7501
fax: 02/4524 4580

Slovnaft VÚRUP, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/4055 8950
fax: 02/4524 6276

Slovnaft Rekreacentrum, a. s.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/5859 7610
fax: 02/5859 7222

Slovnaft Polska, a. s.

Piastowska 44c, 30 070 Krakow, Poºsko
tel.: ++48/12/638 9020
fax: ++48/12/638 9021

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.: 02/4524 5109
fax: 02/4524 5109
k 1.7.2000 zlúãená 
so Slovnaft Somea, a.s.

Slovnaft Supply 
and Trading, s.r.o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
tel.: 02/5859 7451
fax: 02/5859 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.: 041/5640 614
fax: 041/5640 529

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

Trnavská cesta 3, 831 04 Bratislava
tel.: 02/5557 1409
fax: 02/5557 4329

CHZP Apollo

Vlãie hrdlo, 820 03 Bratislava 23
P.O.BOX 24
tel.: 02/5859 7377
fax: 02/5859 7217

SWS, s. r. o.

závod Slovnaft, 076 72 Vojany
tel.: 056/6395 334
fax: 056/6395 364

Slovnaftprojekt, s. r. o.

Vlãie hrdlo, 824 12 Bratislava
tel.: 02/4524 7571
fax: 02/4524 4925

Apollo Oil Rohstoffhandels, Ges.m.b.H

Reisnerstrasse 5, Top III., 1030 Wien, Austria
tel.: 043/1/712 6720
fax: 043/1/712 6700
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Design Vladimír Jurkoviã, September, s.r.o.

Text Stanislav Bellan, 

Nills, Holgersson & Bellan

Produkcia Du‰an Hodek, September, s.r.o.

Tlaã KK typografia

Aj najdôleÏitej‰ie rozhodnutia sa stávajú postupne samozrejmou súãasÈou Ïivota spoloãnosti. 

V˘voj v‰ak neustále priná‰a potreby nov˘ch rozhodnutí. Svedectvom ich v˘nimoãnosti v reálnom ãase ostávajú tituly novinov˘ch správ.

V ¯ R O â N Á  S P R ÁVA  2 0 0 0

Slovnaft, a.s., Vlãie hrdlo

824 12 Bratislava 23

Slovenská republika

tel.: 02/ 58 59 11 11

fax: 02/ 45 24 37 50

www.slovnaft.sk

e-mail: info@slovnaft.sk


