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Skupina Slovnaft si v hospodárskom roku 2001 upevnila

svoje postavenie medzi najvýznamnejšími

spoločnosťami Slovenskej republiky, je vedúcou

spoločnosťou v oblasti spracovania ropy 

a petrochemického priemyslu, patrí už tradične 

medzi najväčších slovenských exportérov.

V roku 2001 dosiahla Skupina čistý zisk 3,16 mld. Sk, 

čo predstavuje rekordnú úroveň zisku od jej vzniku. 

V prvom rade chcel by som vyzdvihnúť skutočnosť, 

že rok 2001 bol prvým rokom realizácie strategického

partnerstva so spoločnosťou MOL. Prostredníctvom 

viacerých organizačných zmien sme dosiahli výrazné 

zmeny v riadení i prvé konkrétne ekonomické prínosy. 

V materskej spoločnosti sme vytvorili nový úsek pre

podnikové služby a nové útvary ako logistika, alokácia

zdrojov a odbor plánu a kontrolingu. V polovici roka 

sa uskutočnila integrácia najvýznamnejšej obchodnej

dcérskej spoločnosti Slovnaft Benzinol do materskej

spoločnosti a k 1. 1. 2002 sme pripravili integráciu

vývoznej dcérskej spoločnosti Slovnaft Trade a zlúčenie

českých obchodných spoločností Slovnaft Moravia 

a Slovnaft CS.

Medzinárodný manažment a novozavedené postupy 

zintenzívnili zameranie manažérov a zamestnancov 

na redukciu nákladov, pričom maximalizácia hodnoty

pre akcionárov predstavovala veľmi dôležitú úlohu 

v zefektívnení činnosti Skupiny. Významne sa posilnila

naša finančná pozícia, reštrukturalizovali sme úverové

portfólio. K výraznému skvalitneniu došlo v procese

plánovania a riadenia finančných a iných aktivít. 

Začali sme zavádzať koncept riadenia dodávateľsko-

odberateľského reťazca (SCM), do praxe sme uviedli 

efektívnejší proces výberových konaní v nákupe tovarov

a služieb. Významnú úsporu sme dosiahli v úspore 

nákladov prostredníctvom optimalizácie nákladov 

logistiky a výroby. Začali sme využívať synergické 

efekty vo všetkých našich hlavných činnostiach,

prínosy z užšej spolupráce Slovnaft - MOL predstavujú

14 mil. USD.

Tak ako v minulom roku, cena ropy, výmenné kurzy,

crack spready autobenzínov, motorovej nafty a ceny

plastov patrili medzi rozhodujúce faktory externého

prostredia, ktoré významne ovplyvňovali výsledky

Skupiny Slovnaft. Priemerná cena ropy Brent, od ktorej

je odvádzaná cena nakupovanej ruskej ropy REBCO bola

v roku 2001 nižšia o 14 % v porovnaní s predchádzajúcim

rokom. Vývoj kurzu Sk voči USD bol vcelku priaznivý.

Crack spready autobenzínov a motorovej nafty 

v 2. štvrťroku dosiahli rekordnú úroveň, avšak v závere

roku výrazne poklesli. Ceny plastov mali podobný

nepriaznivý trend s negatívnym dopadom na tržby. 

V závere roku 2001 sme neuspeli v privatizačnom procese

Transpetrolu, a.s., Bratislava, prevádzkovateľa ropovodu

Družba na území Slovenskej republiky. Víťazom tendra

sa stala ruská spoločnosť YUKOS, ktorá získala 49 %-ný

podiel v spoločnosti Transpetrol. V samostatnom tendri

získala rakúska spoločnosť OMV maloobchodnú sieť 

čerpacích staníc Transpetrolu, ktorá pozostávala 

z 13 čerpacích staníc.

Tržby Skupiny Slovnaft z predaja produktov, tovarov 

a služieb poklesli voči roku 2000 o 2 %, čo bolo 

spôsobené nižšími predajnými cenami. Aj keď 

prevádzkový zisk bol oproti roku 2000 nižší takmer 

o štvrtinu, rekordná úroveň čistého zisku bola dosiahnutá

najmä znížením finančných nákladov oproti roku 2000

o takmer 75 %. Výnos na jednu akciu sa medziročne

zvýšil o 5% na úroveň 153,1 Sk. Miera celkového

úverového zaťaženia Skupiny Slovnaft bola výrazne 

redukovaná v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

a ku koncu roku dosiahla úroveň 16 %. 

V prevádzkovej oblasti sme sa sústredili na ďalšie

zvýšenie zhodnotenia ropy v prospech svetlých 

produktov, čo sa nám podarilo vďaka lepšiemu využitiu

technologického komplexu EFPA a zaznamenali sme

dosiaľ najvyššiu výrobu autobenzínov a motorovej

nafty, a to na úkor výroby vykurovacích olejov.

Dosiahnutie ešte lepších výsledkov v tomto smere bolo

zmarené niekoľkými neplánovanými odstávkami

výrobných jednotiek, z toho najnepriaznivejší vplyv

malo v mesiaci júl prerušenie dodávky elektrickej 

energie z externého prostredia.

Našim zákazníkom sme ponúkli kompletný sortiment

rafinérskych výrobkov, petrochemických výrobkov 

a plastov a vyhoveli sme všetkým ich požiadavkám, 

a to aj prostredníctvom kooperácie s MOL-om, odkiaľ

sme nakúpili niektoré nedostatkové výrobky 

a polotovary. Na domácom trhu sme zvýšili predaj 

motorových palív a udržali najvyšší trhový podiel. 

Významný rast predaja najmä autobenzínov 

sme dosiahli v Českej republike a vývoz do Poľska sme 

v objemovom vyjadrení zdvojnásobili.

Z maloobchodných sietí čerpacích staníc 

prevádzkovaných v Slovenskej republike, Českej 

republike, Poľsku a na Ukrajine najlepšie výsledky 

dosiahla domáca sieť. Dosiahli sme nielen zvýšenie

predaja autobenzínov a motorovej nafty, ale aj 

skvalitnenie a rozširovanie služieb poskytovaných 
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na čerpacích staniciach, čo je v súlade s prijatou 

stratégiou jej transformácie na najlepšiu maloobchodnú

sieť v Slovenskej republike.

Už tradične veľmi dobrý vývoj sme zaznamenali 

v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti, životného

prostredia a kvality - HSEQ. Skupina ďalej znížila

negatívny vplyv prevádzkových činností na jednotlivé

zložky životného prostredia a rozšírila kontinuálny

monitoring o automatický monitorovací systém emisií

na teplárenských blokoch a analyzátory na chemickom

stupni čistiarne odpadových vôd v materskej

spoločnosti. Bol schválený nový Integrovaný HSE

Záväzok a Politika a nová Politika kvality. Realizáciou

týchto dokumentov chceme postupne dosiahnuť 

v daných oblastiach špičkovú medzinárodnú úroveň. 

Najvýznamnejšou dokončenou investičnou akciou 

v roku 2001 bol blending automobilových benzínov, 

ktorý nám zabezpečuje spoľahlivosť a kvalitu miešania

zložiek autobenzínov na úrovni svetového 

technologického štandardu. Pokračovala rekonštrukcia

skladovacích nádrží a viaceré investičné akcie v oblasti

logistiky, maloobchodu a rozvoja informačných 

technológií. 

Pre rok 2002 budú našimi prioritami trvalé zlepšovanie

efektívnosti vo všetkých oblastiach činnosti akciovej

spoločnosti, maximalizácia hodnoty pre akcionárov 

a finančná stabilita. Sústredíme sa na stabilizovanie

výroby a zvýšenie úrovne prevádzkovej spoľahlivosti,

na dokončenie reštrukturalizácie majetku materskej 

i dcérskych spoločností. V oblasti marketingu budeme

pokračovať v implementácii riadenia dodávateľského

reťazca a naďalej budeme prehlbovať individuálny

prístup k zákazníkom. V oblasti malopredaja budeme

pokračovať v zavádzaní stratégie rozvoja a modernizácie

sietí čerpacích staníc v Slovenskej republike, Českej 

republike a v Poľsku. V oblasti technologického rozvoja

začneme realizáciu projektu hĺbkového odsírenia 

v súlade s plnením kvalitatívnych požiadaviek európskej

normy pre motorovú naftu, ktorá má vstúpiť 

do platnosti od roku 2005. Budeme tiež pokračovať 

v príprave výstavby novej výrobnej jednotky poly-

propylénu a pripravovať ďalšie rozvojové zámery. 

V porovnaní s rokom 2001 výraznejšie ekonomické

prínosy očakávame z využívania synergických efektov

vytváraných strategickým partnerstvom Slovnaft - MOL. 

V mene predstavenstva by som rád poďakoval všetkým

našim zamestnancom za ich vynaložené úsilie 

a za veľmi dobré hospodárske výsledky roku 2001.

Ďakujem našim akcionárom, obchodným partnerom 

a priaznivcom za ich podporu a dôveru.

Slavomír Hatina

predseda predstavenstva

Skupina Slovnaft v roku 2001
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Orgány spoločnosti Slovnaft, a.s.

Predstavenstvo

Slavomír Hatina
predseda predstavenstva

prezident

Jolana Petrášová
členka predstavenstva

viceprezidentka,

ľudské zdroje

Ján Kavec
člen predstavenstva

viceprezident,

výroba

Béla Cseh
člen predstavenstva

do 16. mája 2001

viceprezident, marketing

Ferenc Dénes
člen predstavenstva

od 16. mája 2001

Zoltán Áldott
podpredseda 

predstavenstva

Vratko Kaššovic
člen predstavenstva

viceprezident,

stratégia

Heimo Tomann
člen predstavenstva

do 16. mája 2001

viceprezident, financie

László Geszti
člen predstavenstva

Zalán Bács
člen predstavenstva

od 16. mája 2001
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Dozorná rada

Ilona Bánhegyi predsedníčka dozornej rady

vedúca právneho odboru MOL, Rt.

Pavol Parák podpredseda dozornej rady

riaditeľ odboru stratégie a podnikateľských  

aktivít, Slovnaft, a.s.

Dušan Durmis člen dozornej rady

riaditeľ odboru interného auditu, Slovnaft, a.s.

Béla Váradi člen dozornej rady

riaditeľ pre ľudské zdroje MOL, Rt.

Pavol Buday člen dozornej rady

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

Miloš Nešpor člen dozornej rady

tajomník OV ZO OZ Chémia SR pri Slovnaft, a.s.
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Organizačná štruktúra

PZC Slovnaft,

a.s.

Slovnaft

VÚRUP, a.s.

Slovfin,

o.c.p., a.s.

Slovnaft 

Trade, a.s.

Slovnaft

Moravia, s.r.o.

Slovnaft Elek-

troservis, a.s.

Slovnaft

Benzinol, a.s.

Slovnaft CS,

a.s.

Slovnaft 
Rekrea-

centrum, a.s.

Slovnaft

Ukrajina, s.r.o.

Slovnaft MaO,

a.s.

Slovnaft

Polska, a.s.

Slovnaft Repro-

grafia, s.r.o.

Slovnaft 

Trans, a.s.

Slovnaft

Somea, a.s.

SWS, 

s.r.o.

Slovnaft

Senes, s.r.o.

Apollo Oil 
Rohstoffhandles,

GmbH

Ukrslovnaft,

s.r.o.

* k 1. 7. 2001 zlúčený so Slovnaft, a.s.

*

Generálny
riaditeľ

Referát plánu 
a kontrolingu

Kancelária 
GR

Odbor 
organizácie 
a riadenia

Právny
odbor

Odbor vzťahov
k verejnosti

Odbor život.
prostr., bezp.

práce a kvality
Odbor inter-
ného auditu

Úsek
ľudské zdroje

Úsek
stratégia

Úsek
výroba

Úsek
financie

Úsek
marketing

Úsek podni-
kové služby

Úsek malo-
obchodná sieť
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Veľkoobchodná činnosť
Hlavným predmetom podnikania Skupiny Slovnaft 

je spracovanie ropy a následne distribúcia, marketing 

a predaj produktov, získaných zo spracovania ropy. 

V roku 2001 dosiahli tržby z veľkoobchodu vlastných

produktov sumu 59,9 miliárd slovenských korún, 

čo predstavuje 3,6 % pokles oproti roku 2000 najmä 

v dôsledku nepriaznivých zmien na trhu a dočasného

odstavenia všetkých hlavných výrobných jednotiek. 

Predaj podľa produktových skupín (mil. Sk)

motorové palivá mazivá ostatné rafinérske 
výrobky

petrochemické 
výrobky

plasty

2000

2001

42 994

42 309

1 137

1 304

4 413

3 946

6 145

5 261

7 434

7 087

Hlavná surovina - ruská exportná ropná zmes REBCO /

Russian Export Blend Crude Oil / bola nakupovaná 

z Ruskej federácie a dodávaná cez ropovod Družba.

Prevádzkovateľom ropovodu na území Slovenskej 

republiky je Transpetrol, a.s. Prísun ropy počas roka

fungoval spoľahlivo a na základe konkurenčných 

obchodných podmienok. 

Celkové výnosy z veľkoobchodného predaja motorových

palív dosiahli výšku 42,3 miliárd slovenských korún, 

čo predstavuje 1,6 % pokles oproti roku 2000, 

zapríčinený najmä nižšou crack spread hodnotou 

a poklesom cien. Tržby z veľkoobchodného predaja 

na slovenskom trhu poklesli o 4,5 % oproti roku 2000,

zatiaľ čo na českom trhu vzrástli o 2,2 %. Na ostatných

exportných trhoch poklesli o 2,7 %. Napriek tomuto

poklesu tržieb si Slovnaft, a.s., udržal silnú pozíciu 

na domácom trhu a zároveň posilnil svoje postavenie

na českom trhu. Kvalita pohonných hmôt, ktoré 

sa predali v roku 2001, splnila a v istých parametroch

prekročila požiadavky príslušných európskych noriem

EN 590 a EN 228. S cieľom uspokojiť domáci dopyt po

pohonných hmotách počas neplánovaných odstávok,

nakúpil Slovnaft takmer 90 tisíc ton motorových palív

od svojho strategického partnera MOL.

Predaj motorových palív podľa obchodného teritória (mil. Sk)

Domáci trh Česká republika Ostatný export

2000

2001

11 856,9 11 319,8

14 187,9 14 497,1

16 948,6 16 492,2
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Tržby z predaja petrochemických produktov 

a plastov boli oproti roku 2000 nižšie o 9,1 %.

Najdôležitejšími trhmi pre petrochemické produkty

a plasty zostali popri Slovensku Česká republika,

Nemecko, Taliansko, Poľsko a Rakúsko. Podiel tržieb 

z predaja tejto skupiny produktov na celkových tržbách

predstavuje 20,6 %.

Vo veľkoobchodnom predaji mazív bol zaznamenaný

nárast tržieb o 15,4 % . Väčším podielom 

v medziročnom náraste prispel export do Českej 

republiky, kde tržby v porovnaní s rokom 2000 vzrástli

o 33,9 %, kým odbyt na domácom trhu vzrástol o 8,7 %.

Slovnaft si svoje konkurenčné postavenie na celom 

obchodnom teritóriu udržal neustálym zvyšovaním 

kvality a vývojom nových produktov.

Zákazníkom Slovnaftu bol ponúknutý kompletný 

sortiment rafinérskych a petrochemických produktov

vrátane plastov. Inovácie v roku 2001 boli zamerané 

na zavedenie technologicky nových produktov, 

ktoré rozšírili výrobný sortiment, ako aj technicky 

zdokonalených produktov - nemrznúcich kvapalín,

mazacích olejov, plastických mazív a plastov.

Spoločnosť uviedla celkovo päť nových a 16 technicky

zdokonalených produktov. 

V súlade so schválenou marketingovou politikou na rok

2001, sa do divízie marketingu spoločnosti Slovnaft,

a.s., začlenil odbor logistiky , s cieľom ponúknuť

zákazníkovi komplexnejšie služby. V priebehu roka 

sa začala aj integrácia vývoznej dcérskej spoločnosti

Slovnaft Trade, a.s., ukončená k 1.1. 2002, 

rovnako aj príprava zlúčenia dvoch obchodných

pobočiek v Českej republike do jednej spoločnosti. 

Predaj petrochemických výrobkov a plastov podľa obchodného teritória (mil. Sk)

Domáci trh Česká republika Ostatný export

2000

2001

3 228 3 176

2 261 2 084

8 091

7 088

Predaj mazív podľa obchodného teritória (mil. Sk)

Domáci trh Česká republika Ostatný export

2000

2001

814,53
885,45

223,89
299,74

91,72 119,26
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Maloobchodná činnosť
Slovnaft predáva motorové palivá a mazivá 

prostredníctvom svojich vlastných sietí čerpacích 

staníc v Slovenskej a Českej republike, v Poľsku 

a na Ukrajine. Na konci roku 2001 Skupina Slovnaft

prevádzkovala 359 čerpacích staníc.

Podiel na domácom trhu

17%

8% - Shell

35% - Slovnaft

15% - OMV

25% - Ostatní

7% - Avanti

3% - Conoco - JET

3% - ESSO

2% - MOL

2% - Aral

V roku 2001 si Slovnaft, a.s., udržal pozíciu lídra trhu 

v Slovenskej republike prevádzkovaním 314 čerpacích

staníc, čo predstavuje 35 % trhový podiel. Bezhotovostný

predaj prostredníctvom palivových kariet predstavoval

takmer jednu tretinu celkového predaja motorových

palív. Predaj cez bankové karty vzrástol v porovnaní 

s rokom 2000 o 111,5 %. Čerpacie stanice poskytovali 

aj nepalivový komerčný tovar, jeho predaj predstavoval

rastúci segment celkových maloobchodných tržieb.

Zákaznícky program Bonus klub potvrdil svoju

príťažlivosť a zaznamenal v roku 2001 nárast počtu

členov o 20 %. Prispel k tomu aj nový katalóg Bonus 

s atraktívnym sortimentom tovarov. 

Okrem toho sa Slovnaft, a.s., zameral na zvyšovanie

úrovne služieb svojej siete. Na vybraných čerpacích 

staniciach bol zavedený nový štandard vybavenia 

a celkového riešenia interiéru predajní (Star Projekt),

odštartoval rozsiahly projekt zásadnej rekonštrukcie

čerpacích staníc; na staniciach sa zaviedli nové služby,

napr. možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie

vozidiel (s poisťovňou Allianz); rozšírila sa paleta 

a užívateľské funkcie palivových kariet. V minulom roku

Slovnaft CS, a.s., prevádzkoval v Českej republike 

40 čerpacích staníc, z ktorých 34 sa nachádza 

na Morave a v Sliezsku. Kvalita motorových palív 

z materskej rafinérie Slovnaft a lojalita zákazníkov 

k obchodnej značke tu boli najdôležitejšími 

marketingovými výhodami Skupiny. 

V Poľsku Skupina prostredníctvom dcérskej spoločnosti

Slovnaft Polska prevádzkovala 3 čerpacie stanice,

nachádzajúce sa v oblasti Katowice - Krakow. Značka

Slovnaft bola uvedená na poľský trh v roku 1999 

a napriek tomu, že pre väčšinovú časť tohoto trhu je

stále neznáma, minulý rok naznačil jej zvýšenú 

akceptáciu. Na Ukrajine Slovnaft prevádzkoval dve 

čerpacie stanice v Ivano Frankovskom regióne. 

Vývoj predaja motorových palív v sieti čerpacích staníc (tisíce ton)

2001 2000

Domáci trh

Zahraničný trh

371,2

60,5

346,5

72,7
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Výrobná činnosť
Rok 2001 bol prvým rokom plného využitia

najdôležitejšej technologickej a ekologickej investície

Skupiny - EFPA (Environmental Fuel Project Apollo /

Apollo, projekt motorových palív šetrných voči životnému

prostrediu), ktorý zaradil Slovnaft medzi absolútnu

špičku rafinérií v Európe. Všetky výrobné prevádzky

dosahovali výkon v rámci svojich prevádzkových

parametrov, ale očakávané výborné výsledky (najmä 

vo výrobe motorových palív) narušila porucha externej

dodávky elektrickej energie dňa 11. 7. 2001, 

ktorá spôsobila výpad celej výrobnej časti a dočasné

odstavenie viacerých výrobných jednotiek.

Spracovanie dodávanej suroviny (tisíce ton)

2001 2000 1999
Celkové dodávané suroviny 5 790 5 682 5 535

Z toho - ropa 5 395 5 320 5 315

Prepracovanie surovín pre zákazníkov 1 31 19

Spracovanie ropy, ktoré v posledných rokoch nevybočuje

z rozpätia od 5 do 6 mil ton ročne, dosiahlo úroveň

5,395 miliónov ton , čo je v porovnaní s rokom 2000 

o 75 000 ton viac. Kvalita spracovanej ropy bola 

v súlade so zmluvne dohodnutou špecifikáciou, 

hoci v porovnaní s rokom 2001 bol zaznamenaný istý

pokles v obsahu ľahkej frakcie. 

V medziročnom porovnaní sa mierne zmenil pomer

výroby svetlých a ťažkých rafinérskych produktov 

v prospech svetlých. Výroba benzínu vzrástla o 3,26 %,

motorovej nafty o 8,17 % a petrolejov o 6,73 %. 

Na druhej strane poklesla výroba vykurovacieho oleja 

o 17,06 %, bitúmenu a oxidačných zmesí o 6,07 %.

Hlbšie odsírenie sa odrazilo v náraste výroby síry 

o 11,30 %.

Štruktúra výroby (tisíce ton)

2001 2000 1999
Rafinérske produkty 4 295,0 4 149,9 4 306,6

Benzín 1 417,6 1 372,9 1 013,9

Motorová nafta 2 189,2 2 023,9 1 818,5

Petrolej 49,9 46,8 41,3

Aromáty 88,7 95,2 77,5

Ťažký vykurovací olej 349,9 414,7 1 010,7

Mazivá 40,0 39,2 34,9

Bitúmen a oxidačná zmes 74,1 78,9 258,2

Síra 57,2 51,4 23,7

Petrochemické produkty 238,7 263,2 276,3

Plasty 235,4 234,0 231,4
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Investičné náklady
V roku 2001 sa v Skupine Slovnaft vydalo 

1 311 miliónov slovenských korún na investičné 

projekty (CAPEX). Plán CAPEX bol zameraný na investície

strategického významu, na rozvoj maloobchodnej siete

a zdokonalenie existujúcich technológií. 

Okrem toho bol vypracovaný a aplikovaný nový postup

schvaľovania a implementácie projektov, 

čo sa pri realizácii prejavilo zvýšením efektívnosti 

a dosiahnutím výrazných úspor. 

Vývoj plánu CAPEX (miliardy Sk)

1999 2000 2001

3,7

0,5

1,3

Medzi investíciami strategického významu boli tieto

projekty: 

Dokončená a úspešne skolaudovaná bola výstavba 

projektu in-line miešania benzínov v hodnote 

255 miliónov Sk.

Dlhodobý program rekonštrukcie nádržového parku,

zameraný na zabezpečenie ekologicky bezpečného

skladovania, pokračoval výstavbou troch nových nádrží

v hodnote 162 miliónov Sk. Ďalších 140 miliónov

slovenských korún sa investovalo do ostatných 

projektov na ochranu životného prostredia. 

Rozvoj informačných technológií (IT) súvisel najmä 

s integráciou Slovnaft Benzinol a ďalším zlepšovaním

existujúcej infraštruktúry IT, celkove za 113 miliónov Sk.

Na základe schválenej stratégie maloobchodu 

pre domáci trh bol konkretizovaný program modernizácie

siete čerpacích staníc na Slovensku. Jeho implementácia

začala rekonštrukciou piatich staníc v celkovej hodnote

100 miliónov Sk. 

Na zdokonalenie existujúcej technológie a strojného

vybavenia v rafinérskych, petrochemických 

a logistických zariadeniach spoločnosti bolo

investovaných 160 miliónov Sk.

V súlade so závermi stratégie regionálnej maloobchodnej

expanzie Slovnaftu sa žiadne výraznejšie zdroje 

neinvestovali v Poľsku ani v Českej republike. Investície

dcérskych spoločností predstavovali 80 miliónov Sk. 

S cieľom splniť sprísnené špecifikácie EÚ pre kvalitu

motorových pohonných hmôt ( Auto Oil II) sa výberom

licenčného partnera a hlavného technického 

dodávateľa začala realizácia najdôležitejšieho projektu

pre nadchádzajúce roky - hĺbkovej hydrodesulfurizácie

plynového oleja. Do prípravnej fázy sa dostal 

aj program rozvoja petrochemických zariadení

spoločnosti. 
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Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a kvalita
V júni 2001 Skupina Slovnaft zverejnila nový

Integrovaný HSE Záväzok a Politiku (health, safety, 

environment - zdravie, bezpečnosť a životné

prostredie) a novú Politiku kvality.

Nový integrovaný dokument HSE Záväzok a Politika

predstavuje veľkú výzvu pre obchodné jednotky 

a dcérske spoločnosti Skupiny, keďže cieľom je jeho 

implementácia do roku 2003. Za výkon činnosti 

v oblasti HSE sú zodpovední všetci línioví riadiaci 

pracovníci, podporovaní odborným útvarom zastrešujúcim

odborné pracoviská na jednotlivých úsekoch.

Bezpečnosť
V roku 2001 bolo v Skupine Slovnaft zaznamenaných 

37 pracovných úrazov. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku to predstavovalo 45 % pokles,

pričom nedošlo k žiadnemu vážnemu úrazu 

na pracovisku. 

Miera frekvencie strateného času pre poranenie (LTIF)

na milión hodín expozície sa pre Slovnaft, a.s., rovnala

indexu 2,4. 

Počas roka došlo v rámci Skupiny k piatim prípadom

požiaru. Škoda, zapríčinená požiarom, dosiahla sumu

236 000 Sk. K žiadnym ďalším škodám nedošlo. 

Podľa analýzy požiarneho inšpektorátu, všetky 

zaznamenané požiare boli dôsledkom vzniknutých

technických príčin. 

Životné prostredie
Nižšie uvedené grafy poukazujú na trendy hlavných environmentálnych indikátorov.

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (1000 t/rok)

1999 2000 2001

26,508

19,257
17,922

Prchavé organické zložky - VOC (1000 t/rok)

1999 2000 2001

7,175 7,046 7,073

Vypúšťanie znečisťujúcich látok 
do povrchových recipientov (1000 t/rok)

1999 2000 2001

3,210
2,865

2,487

Zneškodňovanie odpadov (1000 t/rok)

1999 2000 2001

74,747

56,438
63,050
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Monitoring okolia výrobného areálu
Výsledky monitorovania v roku 2001 potvrdili klesajúci

trend v znečisťovaní ovzdušia v oblastiach susediacich 

s výrobným areálom spoločnosti Slovnaft, a.s. Hodnoty

merané v priebehu roku boli poväčšine hlboko 

pod hodnotou prípustných limitných koncentrácií. 

V zmysle Zákona o ovzduší (výpočet indexu znečistenia

ovzdušia) okolie rafinérie Slovnaft možno klasifikovať

ako oblasť s miernym alebo priemerným znečistením. 

V roku 2001 došlo k poklesu množstva vypustených

plynných emisií oxidov dusíka (NOx) a oxidu

uhoľnatého (CO) ako aj pevných znečisťujúcich látok.

Povolené limitné hodnoty pre znečisťujúce látky,

vypúšťané v odpadových vodách do riek Dunaj 

a Malý Dunaj, neboli v roku 2001 prekročené. 

Slovnaft, a.s., znížil spotrebu úžitkovej (chladenie,

technológie) aj pitnej vody. Cieľ ušetriť v roku 2001 

po 10 % v obidvoch kategóriách spotrebovávanej vody

bol prekročený. Spotreba úžitkovej vody sa znížila 

o 8,4 miliónov kubických metrov, čo je 11,6 %, u pitnej

vody spotreba poklesla o 13,9 %. 

Logistika - ekologické investície do terminálov 
a produktovodu
V roku 2001 sa úsek logistiky zameral na odstránenie

znečistenia podzemných vôd ropnými látkami 

a na monitorovanie kvality podzemných vôd. 

Celkové finančné náklady na revitalizačné 

a monitorovacie práce predstavovali 9,4 milióna Sk, 

čo zahrňovalo 6,2 milióna Sk na používané terminály 

a potrubia a 3,2 milióna Sk na sanáciu zrušených 

terminálov. 

Maloobchod - príprava rekonštrukcií čerpacích staníc 
V roku 2001 sa na úseku maloobchodu veľká pozornosť

venovala najmä príprave strategického rozvoja 

maloobchodnej siete na Slovensku. V rokoch 2002 - 2005

spoločnosť plánuje modernizovať a harmonizovať 

environmentálny štandard čerpacích staníc podľa 

európskych noriem a takto zrekonštruovať a zdokonaliť

približne 90 % svojich čerpacích staníc. 

Kvalita
V júni 2001 akreditované organizácie SKQS a DQS 

uskutočnili audit kvality a environmentálny audit 

a potvrdili platnosť certifikátov ISO 9001 a ISO 14001

na úseku rafinérie a petrochémie. 

Integrované vnútropodnikové audity v roku 2001 boli

tiež zamerané prevažne na výrobné prevádzky. 

V budúcnosti plánuje Slovnaft rozšíriť vnútropodnikové

audity na pracoviská logistiky a na čerpacie stanice. 

Ostatné podporné aktivity HSEQ 
Cena prezidenta za kvalitu pre rok 2001 si kládla za cieľ

motivovať jednotlivé spoločnosti a tímy Skupiny

Slovnaft, aby aj naďalej zlepšovali kvalitu svojich 

činností. 

Na základe predchádzajúceho úspechu v Národnej cene

za kvalitu v roku 2000, sa Slovnaft v roku 2001

uchádzal o prestížnu Európsku cenu za kvalitu. Účasť 

v tejto súťaži pomohla získať organizačné a odborné

skúsenosti, ktoré odbor HSEQ využije pri príprave

opakovanej účasti s ambíciou lepšieho umiestnenia.

Obdržaná hodnotiaca správa akreditovaných 

európskych hodnotiteľov bude východiskom pre ďalšie

zdokonaľovanie komplexného systému kvality. 
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Aktivity ľudských zdrojov
V roku 2001 pracovalo v Skupine Slovnaft 6 550

zamestnancov, z toho 4 221 osôb v Slovnaft, a.s. 

Počet zamestnancov Skupiny Slovnaft postupne klesal,

ako uvádza nasledovná tabuľka.

Rok Slovnaft, a.s. Skupina Slovnaft
1998 4 250 8 088

1999 4 076 7 540

2000 3 972 7 020

2001 4 221 6 550

Po integrácii Slovnaft Benzinol, a.s., do Slovnaft, a.s.,

sa zvýšil počet zamestnancov v Slovnaft, a.s. Na druhej

strane je celkový trend znižovania počtu zamestnancov

Skupiny Slovnaft výsledkom zmien v organizačných

štruktúrach, organizácii práce a aplikovaní princípov

prepracovania technickej stránky a formy pracovných

metód a aktivít. 

Celková úroveň kvalifikácie medzi zamestnancami 

sa zvyšuje. Vzrástol počet zamestnancov s univerzitným

vzdelaním, a to vytvára dobré podmienky pre napĺňanie

strategickej vízie spoločnosti. 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje Inštitút

vzdelávania prostredníctvom svojich rozsiahlych 

aktivít. Prípravu mladých schopných zamestnancov 

pre všetky spoločnosti Skupiny zabezpečuje Stredné

odborné učilište chemické (SOUCH). 

Starostlivosť o zamestnancov v mnohých oblastiach

dosiahla nadštandardnú úroveň. Ako súčasť sociálnej

politiky spoločnosti Skupiny poskytujú finančné

prostriedky zo Sociálneho fondu na stravovanie, 

ubytovanie, dovolenky, jasle, ale aj na poskytovanie

pôžičiek, alebo odmien pri pracovných a životných 

jubileách. 

Ďalšie zlepšovanie výhod sociálnej starostlivosti 

pre zamestnancov bolo podporené aj rozhodnutím 

o zavedení optimálneho systému dávok 

pre zamestnancov, ktorý umožňuje zamestnancom

využívať finančné zdroje zo Sociálneho fondu 

na financovanie rôznych výdavkov sociálnej povahy. 

Zavedením kreditného systému stravovania sa vytvorili

podmienky na zvýšenie flexibility, efektívnosti 

a osobného pohodlia pri zabezpečovaní stravovacích

služieb. 

Prijatím Etického kódexu sa Slovnaft, jeho manažéri 

a zamestnanci zaviazali podporovať želané prístupy 

a normy správania vo svojej každodennej činnosti. 

To znamená, že ide o záväzok etického konania 

vo výrobe, v obchodnej činnosti a pri realizácii všetkých

podnikateľských aktivít. 

Pravidlami integrity v činnosti manažérov Skupiny

Slovnaft vymedzilo predstavenstvo spoločnosti súbor

pokynov pre správanie sa manažérov Skupiny Slovnaft

tak, aby títo konali v súlade s oprávnenými záujmami

spoločnosti. 

Výmenné pracovné stáže sú dôležitým nástrojom, 

ktorého hlavným cieľom je podporovať priamu

spoluprácu medzi zamestnancami Skupiny Slovnaft 

a MOL Rt., vzájomne sa obohacovať a rozvíjať poznatky 

a schopnosti a v konečnom dôsledku využívať možné

synergie, ktoré vyplývajú z komplexného riešenia

súboru úloh. 

V priebehu roku 2001 sa uskutočnila rozsiahla analýza

príjmov na slovenskom a maďarskom trhu práce 

za účelom harmonizácie odmeňovania zamestnancov

Slovnaftu a MOL vzhľadom na podmienky príslušného

trhu. 
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Podnikové služby
V roku 2001 sa investovalo 8 miliárd Sk na zaobstaranie

investícií, surovín, služieb, náhradných dielov,

ostatných materiálov a informačných technológií. 

Pre Skupinu Slovnaft boli vytvorené nové, efektívnejšie

postupy v konkurzných a kontraktačných aktivitách, 

ktoré výrazne ovplyvnili každodennú prácu. V minulom

roku bola prijatá a zavedená aj nová dodávateľská 

politika a nový systém vyhodnocovania dodávateľov.

Etický kódex a Zásady integrity sa postupne stali

súčasťou všetkých činností útvaru podnikových služieb,

hoci oficiálne tieto dokumenty nadobudli účinnosť 

až od začiatku roku 2002. 

V oblasti „e“ (elektronického) zaobstarávania boli

úspešne ukončené pilotné projekty a používanie 

techník e-zaobstarávania sa výrazne rozšírilo. 

Tieto nové postupy boli aplikované v úzkej spolupráci 

s internými zákazníkmi, uplatnili sa spoločné výberové

konania s účasťou strategického investora i ďalšie 

synergické aktivity. Ako výsledok týchto postupov 

sa pre Skupinu Slovnaft v roku 2001 vygenerovala 

úspora 147 miliónov Sk. 
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Finančné výsledky
Zisk a strata 
V roku 2001 Skupina Slovnaft dosiahla historický 

rekordný zisk vo výške 3,16 miliardy slovenských korún.

Hlavnými hnacími silami v pozadí týchto dobrých

výsledkov boli dobré trhové podmienky (vysoké 

"crack-spread" hodnoty benzínu) v prvom polroku,

prvé prejavy synergií so spoločnosťou MOL, ako aj

zvyšovanie vnútornej efektívnosti. Maximálne využitie

nedávno dokončeného komplexu EFPA prispelo výraznou

mierou k vysokej pridanej hodnote produktového mixu. 

Dva negatívne faktory v druhej polovici roku zabránili

Skupine Slovnaft dosiahnuť ešte lepšie celoročné

výsledky. Po prvé, došlo k nečakanému a neplánovanému

dočasnému odstaveniu hlavných výrobných jednotiek 

v treťom a štvrtom štvrťroku roku 2001 (odstavenie

komplexu EFPA v dôsledku výpadku externej dodávky

elektrickej energie v júli, v decembri odstávka FCC 

a etylénovej jednotky). Po druhé, rafinérska marža

výrazne a rýchlo slabla po udalostiach z 11. septembra

ako odozva na následný celosvetový ekonomický 

pokles, čo výrazne zasiahlo výkonnosť spoločnosti

Slovnaft najmä v poslednom štvrťroku.

Súvaha
Celkové aktíva Skupiny poklesli o 11 979 miliónov Sk.

Hlavnou príčinou bol úbytok hotovosti o 7 596,8 

milióna Sk, ktoré sa použili na splatenie a predplatenie

niektorých úverov. (Podrobný zoznam možno nájsť

nižšie v časti Financovanie). Splatením bolo 

dosiahnuté výrazné zníženie tvorby rezervy FX. 

Riadenie zásob bolo jednou z oblastí, ktorej Skupina

Slovnaft venovala zvýšenú pozornosť. Dosiahli sa prvé

pozitívne výsledky a na zlepšenie riadenia pracovného

kapitálu sa bude vedenie naďalej zameriavať aj v roku

2002. 

Financovanie
V roku 2001 Skupina výrazne reštrukturovala portfólio

svojich krátkodobých a dlhodobých úverov a to jednak

použitím kapitálovej injekcie od strategického akcionára

MOL na konci roku 2000, ako aj operatívnym využitím

konjunkturálne silnej tvorby zisku a celkového 

hotovostného toku počas prvého polroku 2001. 

Výsledkom toho boli finančné náklady v roku 2001 

na úrovni 1 283 milióna Sk, čo predstavuje významné

zníženie v porovnaní so sumou 5 153 milióna Sk v roku

2000. Miera celkového úverového zaťaženia (čistý

dlh/čistý dlh plus základné imanie) Skupiny ku koncu

roku 2001 dosiahla 16,4 %. 

Počas prvého štvrťroka Skupina splatila všetky 

existujúce krátkodobé úvery v lehote splatnosti 

a otvorila päť nových krátkodobých úverových liniek 

v slovenských bankách v celkovom objeme ekvivalentu

113,2 milióna USD. Tieto linky, k dispozícii vo viacerých

menách, sú určené na financovanie všeobecných

(nešpecifikovaných) potrieb spoločnosti, vrátane jej

tuzemských dcérskych spoločností, vo forme

krátkodobých, alebo kontokorentných úverov, čím

Skupina podstatne zvýšila svoju finančnú flexibilitu. 

Okrem toho boli v rámci Skupiny zabezpečené nové

úverové linky pre české a poľské marketingové 

a maloobchodné dcérske spoločnosti, v ČR vo výške 

295 miliónov českých korún a v Poľsku 10 miliónov USD.

Skupina tiež reštrukturovala portfólio svojich 

dlhodobých úverov a splatila, alebo predplatila takmer

všetky dlhodobé pôžičky. Jedinou výnimkou zostal úver

od Merrill Lynch International (sériové číslo III.)

pričom nesplatená časť na konci sledovaného obdobia

predstavovala 50 miliónov USD, splatnosť úveru 

nastane v auguste roku 2004. Okrem toho sa Skupine

podarilo dosiahnuť lepšie podmienky pre dva menšie

úvery určené dcérskym spoločnostiam v Českej 

republike, v celkovej sume ekvivalentu 3 milióny USD. 

Skupina splatila v lehote splatnosti syndikovaný úver

aranžovaný Merill Lynch International (sériové číslo II.)

vo výške 50 miliónov USD a dlhopisy vydané bývalou 

dcérskou spoločnosťou Benzinol, a.s., vo výške 

1 200 miliónov Sk. 

V roku 2001 Skupina v plnej výške splatila/predplatila

nasledovné úvery v tomto poradí: 

• 50 mil. DEM ako nesplatenú časť syndikovaného 

úveru aranžovaného ING Barings 

• 625,7 mil. CZK ako nesplatenú časť bilaterálneho 

úveru, ktorý poskytla IPB Praha 

• 75 mil. USD ako nesplatenú časť syndikovaného 

úveru aranžovaného CITIBank International 

(tranža A)

• 8,8 mil. USD a 24 mil. DEM ako nesplatenú časť 

syndikovaného úveru aranžovaného Dresdner Bank 

Luxembourg (dlžníkom bola spoločnosť Benzinol a.s.)

• 73,3 mil. USD ako nesplatenú časť syndikovaného 

úveru aranžovaného CITIBank International (tranža B)

• 3,7 mil. USD ako nesplatenú časť bilaterálneho 

úveru, poskytnutého od ING Bank, s ručením 

od US EXIM Bank. 

V priebehu roku 2001 Skupina podpísala dve zmluvy 

na nové dlhodobé úvery:

• bilaterálny úver od slovenskej banky v objeme 

ekvivalentu 30 mil. USD, určený na financovanie 

všeobecných potrieb spoločností Skupiny. Doba 

splatnosti tohoto revolvingového úveru bola 

stanovená na tri roky odo dňa podpisu zmluvy. 

Prostriedky z tohoto úveru sa ku koncu roku 2001 

nečerpali. 

•syndikovaný úver vo výške 165 mil. USD aranžovaný 

Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Raiffeisen Zentralbank

Österreich AG a WestLB Girozentrale, na financovanie

všeobecných potrieb spoločností Skupiny. Doba 

splatnosti bola stanovená na päť rokov odo dňa 

podpisu zmluvy, splácanie sa uskutoční odpisovou 

formou počnúc piatym polrokom odo dňa podpisu 

zmluvy. Ku koncu sledovaného roku 2001 boli 

z tohoto úveru čerpané prostriedky vo výške 

75 mil. USD. 
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Štruktúra akcionárov k 31. 12. 2001

Počet akcií %
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company 7 469 518 36,2

Slovintegra, a.s. 5 913 660 28,7

The Bank of New York 1 730 000 8,4

Všeobecná úverová banka, a.s. 881 449 4,3

Slovbena, a.s. 607 031 2,9

Istrobanka, a.s. 510 593 2,5

Chase Nominees Limited 394 998 1,9

Poštová banka, a.s. 374 197 1,8

Banka Slovakia, a.s. 340 000 1,6

Spolu 18 221 446 88,3

Ostatné právnické osoby  2 005 126 9,7

Vrátane: zahraničných právnických osôb 1 150 565 5,6

slovenských právnických osôb 854 561 4,1

Jednotliví akcionári 398 657 1,9

Celkovo 20 625 229 100,0

Slovnaft, a.s., na burze 
Akcie materskej spoločnosti Slovnaft, a.s., sú kótované

na trhoch s cennými papiermi a to na Burze cenných

papierov v Bratislave (BCPB), na RM-System Slovakia

(RM-S) a na Luxemburskej burze.

Celkový objem obchodov na BCPB v roku 2001 dosiahol

počas 243 obchodných dní hodnotu 393 481 mil. Sk.

Objem obchodov s akciami Slovnaft, a.s., predstavoval 

6 448 mil. Sk (1,64 % celkového objemu obchodov 

zrealizovaných na BCPB). Akcie spoločnosti Slovnaft

boli obchodované počas 128 obchodných dní 

a priemerná cena akcie z 1. emisie dosiahla v roku 2001

úroveň 737,50 slovenských korún. 

Minimálna dosiahnutá cena bola 420,00 Sk za akciu

(anonymné obchody). Maximálna cena 850,00 Sk 

za akciu bola dosiahnutá pri anonymných obchodoch

dňa 21. 12. 2001, čo bola aj uzatváracia cena pre rok 2001.

Objem priamych obchodov s akciami prvej emisie bol 

5 489 mil. Sk (priemerná cena 738,67 Sk), zatiaľ čo 

objem anonymných obchodov predstavoval 491 mil. Sk

(priemerná cena 736,28 Sk). Objem priamych obchodov

s akciami 2. emisie dosiahol sumu 214 miliónov Sk

(priemerná cena 719,64 Sk), zatiaľ čo objem anonymných

obchodov s týmito akciami bol 255 miliónov Sk

(priemerná cena 734,67 Sk). Objem priamych obchodov

s akciami oboch emisií spolu bol 5 703 mil. Sk. 

Prostredníctvom RM-S boli uzatvorené obchody s akciami

Slovnaft, a.s., v objeme 26,5 mil. Sk, pri priemernej

cene 599,70 Sk. Najnižšia cena v priebehu roku 2001

bola 390,00 Sk a najvyššia 800,00 Sk. Uzatváracia cena

zo dňa 21.12. 2001, čo bol posledný obchodný deň, 

bola 760,00 Sk. Z celkovo 242 obchodných dní v RM-S

sa s akciami spoločnosti Slovnaft, a.s., obchodovalo

počas 236 dní. 
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Úvod
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená 

v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi

(„MÚŠ“) k 31. decembru 2001 za Slovnaft, a.s., 

(„Spoločnosť“) a jeho dcérske spoločnosti („Skupina“).

Konsolidovaná súvaha za predchádzajúce účtovné 

obdobie, k 31. decembru 2000 a súvisiace výkazy ziskov

a strát, zmien vlastného imania a cash flow za rok 2000

boli audítované audítormi Spoločnosti. Audítorská

správa zo dňa 9. marca 2001 ku konsolidovanej 

účtovnej závierke, z ktorej boli odvodené tieto 

porovnateľné údaje, obsahuje výrok bez výhrady. 

Slovnaft, a.s., ako akciová spoločnosť vznikol 

dňa 1. mája 1992. Do tohto termínu bol Slovnaft 

štátnym podnikom. Spoločnosť je akciovou

spoločnosťou a vznikla v súlade so slovenskými zákonmi.

Spoločnosť je primárne kótovaná na Bratislavskej burze

cenných papierov a jej akcie sú kótované 

aj v Luxembursku, Viedni, Frankfurte a v Mníchove.

Hlavná činnosť
Hlavným predmetom činnosti Skupiny je spracovanie

ropy, distribúcia a predaj výrobkov z ropy. 

Zamestnanci
Priemerný počet zamestnancov v Skupine počas 

obdobia 12 mesiacov k 31.12.2001 bol 6 550 

(31. decembra 2000: 7 020). 

Mena, v ktorej sa vykazujú údaje
Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané 

v miliónoch slovenských korún ( „v mil. Sk“).

Sídlo spoločnosti
Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Slovenská republika

Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2001 
a správa nezávislých audítorov

Zostavená podľa Medzinárodných účtovných štandardov
marec 2002
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Konsolidovaná súvaha

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) Poznámky 2001 2000
AKTÍVA
Stále aktíva
Finančné investície v dcérskych a pridružených 1, 2, 3 1 260 1 353

spoločnostiach a v spoločných podnikoch

Odložená daňová pohľadávka 14 262 899 

Pohľadávky 75 72 

Hmotný investičný majetok 5 36 820 39 524 

Konsolidačný rozdiel pasívny ("negatívny goodwill") 6 (89) (126)

Stále aktíva spolu 38 328 41 722 

Obežné aktíva
Zásoby 7 4 648 5 440

Pohľadávky a poskytnuté preddavky 8 7 892 8 038

Finančné investície k dispozícii na predaj 9 49 100

Finančný majetok 10 1 639 9 235

Obežné aktíva spolu 14 228 22 813

Aktíva spolu 52 556 64 535

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie 16 20 625 20 625

Emisné ážio 3 649 3 649

Nerozdelený zisk a ostatné fondy 11 490 9 156

Vlastné imanie spolu 35 764 33 430

Podiely iných akcionárov 18 23 792

Dlhodobé záväzky
Úvery a iné pôžičky 11 6 888 9 406

Rezervy na záväzky a náklady 12 269 93

Výnosy budúcich období 13 733 750

Záväzky 20 18

Dlhodobé záväzky spolu 7 910 10 267

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 15 7 099 11 286

Úvery a iné pôžičky 11 1 760 8 760

Krátkodobé záväzky spolu 8 859 20 046

Záväzky spolu 16 769 30 313

Vlastné imanie a záväzky spolu 52 556 64 535

Konsolidovaná účtovná závierka na stranách 23 až 51 bola schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 18. marca 2002

a v jeho mene podpísaná:

Slavomír Hatina Vratko Kaššovic Heimo Tomann
predseda predstavenstva, a.s. člen predstavenstva, a.s. finančný riaditeľ

generálny riaditeľ, a.s. 
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Rok Rok
(v mil. Sk) Poznámky 2001 2000
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb 19 72 476 73 955

Náklady na predaj tovaru, výrobkov a služieb 20 (55 183) (55 274)

Hrubý zisk 17 293 18 681

Náklady na distribúciu 20 (1 142) (1 407)

Ostatné náklady 20 (10 094) (9 151)

Prevádzkový zisk 28 6 057 8 123

Zisk z finančných investícií 22 103 36

Finančné náklady 23, 24 (1 283) (5 153)

Zisk pred zdanením 4 877 3 006

Daň 25 (1 714) (314)

Zisk po zdanení 3 163 2 692

Podiely iných akcionárov 18 (5) (203)

Čistý zisk 26 3 158 2 489

Zisk na 1 akciu (v Sk) 26 153,1 145,7
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Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania

Základné Emisné Zákonný Rezerva Neroz- Spolu
imanie ážio rezervný na kurzové delený

(v mil. Sk) fond rozdiely zisk
Stav k 31. decembru 1999 16 469 - 1 704 (15) 4 975 23 133
Čistý zisk za rok - - - - 2 489 2 489

Zvýšenie základného imania 4 156 3 649 - - - 7 805

Dopad výmenných kurzov - - - 3 - 3

Stav k 31. decembru 2000 20 625 3 649 1 704 (12) 7 464 33 430
Vplyv aplikácie MÚŠ 39 - - - - (222) (222)

(Poznámka 11)

Stav k 31. decembru 2000 
Po zohľadnení vplyvu MÚŠ 39 20 625 3 649 1 704 (12) 7 242 33 208
Čistý zisk za rok - - - - 3 158 3 158

Transakcie pod spoločnou kontrolou - - - - (18) (18)

(Poznámka 1)

Dopad výmenných kurzov - - - (31) - (31)

Schválené dividendy - - - - (553) (553)

Prevod do fondov - - 92 - (92) -

Stav k 31. decembru 2001 20 625 3 649 1 796 (43) 9 737 35 764
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Konsolidovaný výkaz cash flow

Rok Rok
(v mil. Sk) Poznámky 2001 2000
Prevádzková činnosť
Cash-flow z prevádzkovej činnosti 28 8 128 12 528

Úroky platené (1 092) (2 274)

Úroky prijaté 225 254

Dane z príjmu prijaté/(platené) (1 966) (563)

Čistý cash-flow z prevádzkovej činnosti 5 295 9 945

Investičná činnosť
Obstaranie majetkových účastí v dcérskych spoločnostiach (806) -

(po vylúčení nadobudnutých peňažných prostriedkov)

Peňažné prostriedky prijaté od dcérskych spoločností v minulosti - 11

konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie

Obstaranie majetkových účastí v dcérskych a pridružených 2 (10) (11)

spoločnostiach konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie

Dividendy prijaté od spoločností konsolidovaných metódou 2 70 15

uvedenia do ekvivalencie

Príjmy z predaja finančných investícií 40
Obstaranie HIM (1 275) (967)

Príjmy z predaja finančného majetku 30 230

Príjmy z predaja HIM 169 118

Výnos z finančných investícií 1 1

Prijaté štátne dotácie 13 69 109

Čistý cash-flow z investičnej činnosti (1 712) (494)

Financovanie
Prijaté dlhodobé úvery 3 715 129

Splatené dlhodobé úvery (13 097) (4 262)

Prijaté krátkodobé úvery 14 774 17 780

Splatené krátkodobé úvery (15 990) (22 000)

Príjmy z navýšenia základného imania po odpočítaní - 7 783

zaplatených nákladov na navýšenie

Dividendy vyplatené minoritným akcionárom Skupiny (1) (147)

Preddavkovo vyplatené dividendy minoritným akcionárom Skupiny - (144)

Dividendy vyplatené majoritným akcionárom (548)
Vplyv kurzových rozdielov (32) (515)

Čistý cash-flow z financovania (11 179) (1 376)

Čisté zvýšenie finančného majetku (7 596) 8 075

Počiatočný stav finančného majetku 9 235 1 160

Konečný stav finančného majetku 10 1 639 9 235



Účtovné postupy 

29

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Slovnaft,

a.s. ("Spoločnosť") a jej dcérskych spoločností 

tvoriacich spolu Skupinu bola zostavená v súlade 

s Medzinárodnými účtovnými štandardmi. Konsolidovaná

účtovná závierka bola zostavená s uplatnením princípu

historických cien, ak nie je nižšie uvedené inak. 

V roku 2001 Skupina prijala MÚŠ 39 - Finančné nástroje:

vykazovanie a oceňovanie. Vplyv prijatia tohto štandardu

je uvedený v konsolidovanom výkaze zmien vlastného 

imania (na strane 6); ďalšie informácie sú uvedené 

v účtovných postupoch pod písmenom (e) Investície 

a (q) Finančné nástroje a v Poznámkach 9 a 11. MÚŠ 39

bol v súlade s požiadavkami tohto štandardu uplatnený

s následnou účinnosťou a z tohto dôvodu nedošlo 

k úprave finančných údajov za predchádzajúce roky.

(b) Zásady konsolidácie
1) Dcérske spoločnosti

V konsolidovanej účtovnej závierke sú zahrnuté dcérske

spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť nadpolovičný

podiel hlasovacích práv alebo je inak oprávnená ich

kontrolovať. Dcérske spoločnosti sú zahrnuté do konso-

lidácie od okamihu získania kontroly Skupinou do dňa

zániku tejto kontroly. Dcérske spoločnosti s významným

vplyvom na hospodárske výsledky Skupiny sú zahrnuté

metódou úplnej konsolidácie. Vplyv všetkých vnútro-

skupinových transakcií a zostatkov je eliminovaný. 

Kde to bolo potrebné, boli účtovné postupy dcérskych

spoločností upravené tak, aby bola zabezpečená ich

konzistentnosť s postupmi uplatňovanými Skupinou.

Výsledky dcérskych spoločností sa zahŕňajú do konsoli-

dovanej účtovnej závierky metódou uvedenia 

do ekvivalencie v prípade, že ich agregovaný vplyv 

na konsolidované aktíva je menší ako 4%. 

(Poznámky 1, 2 a 3). Investície do dcérskych

spoločností konsolidovaných metódou uvedenia 

do ekvivalencie neobsahujú "goodwill", keďže tieto

boli založené Spoločnosťou.

2) Pridružené spoločnosti a spoločné podniky 
Pridružené spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť 

podstatný, ale nie rozhodujúci vplyv, sú do konsolidácie

zahrnuté metódou uvedenia do ekvivalencie

(Poznámka 2). Podstatný vplyv obyčajne znamená 

priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach 

v rozpätí 20 až 50%.

Spoločné podniky, v ktorých sa Spoločnosť spoločne

podieľa na riadení a kontrole, sú vzhľadom na ich

nevýznamný dopad v konsolidovanej účtovnej závierke

zúčtované metódou uvedenia do ekvivalencie

(Poznámka 3).

Konsolidácia metódou uvedenia do ekvivalencie sa

ukončí v prípade, ak hodnota investície v pridruženej

spoločnosti dosiahne nulu s výnimkou prípadov, 

ak Skupine vznikli záväzky, prípadne ručila za záväzky

pridruženej spoločnosti. 

3) Prepočet zahraničných mien
Výkazy ziskov a strát zahraničných spoločností 

sú prepočítavané váženým aritmetickým priemerom

výmenných kurzov za sledované obdobie. Aktíva a pasíva

sú prepočítavané výmenným kurzom platným ku dňu

zostavenia účtovnej závierky. Rozdiely vyplývajúce 

z prepočtu čistej hodnoty investície v zahraničnej 

dcérskej alebo pridruženej spoločnosti sú vykázané ako

pohyb vo vlastnom imaní. Pri predaji zahraničnej

spoločnosti sa kumulované kurzové rozdiely zúčtujú 

do výkazu ziskov a strát ako súčasť zisku alebo straty 

z predaja.

Transakcie v zahraničných menách sa prepočítavajú

výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia

transakcie; zisky a straty vyplývajúce z finančného 

vyrovnania takýchto transakcií a z prepočtu pohľadávok

a záväzkov v zahraničných menách sú vykázané 

vo výkaze ziskov a strát. 

Zoznam dcérskych a pridružených spoločností 

a spoločných podnikov Skupiny je uvedený v Poznámke 1.

Finančný dopad obstaraných dcérskych a pridružených

spoločností je uvedený v Poznámke 2. 

(c) Hmotný investičný majetok
Hmotný investičný majetok s výnimkou pozemkov 

je v konsolidovanej účtovnej závierke uvedený v obsta-

rávacích cenách znížených o oprávky a opravné

položky. Obstarávacie ceny zahŕňajú všetky vedľajšie

náklady priamo vynaložené na obstaranie majetku 

do doby jeho zaradenia do používania. Súčasťou 

obstarávacej ceny sú aj úroky z investičných úverov

určených na obstaranie majetku, a to do doby zaradenia

do používania.

Pozemky boli uvedené v hodnote stanovenej podľa

platnej legislatívy v dobe prevodu vlastníckych práv 

na Skupinu. Tieto ceny sa považujú za obstarávacie 

ceny. Ostatné pozemky sú uvedené v obstarávacích

cenách znížených o opravné položky. Pozemky sa neod-

pisujú vzhľadom k tomu, že ich životnosť sa považuje 

za neobmedzenú.

Odpisy zúčtované vo výkaze ziskov a strát sa počítajú

lineárne od doby zaradenia majetku do užívania tak,

aby sa majetok počas svojej doby ekonomickej 

životnosti rovnomerne odpisoval až na odhadnutú 

Účtovné postupy
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zostatkovú cenu. Používané doby ekonomickej 

životnosti sú nasledovné:

Roky
Budovy a stavby 30 - 40 

Výrobné stroje a zariadenia 8 - 15 

Ostatný investičný majetok 4 - 8 

Opravné položky znižujú účtovnú hodnotu majetku tak,

aby nepresiahla jeho realizovateľnú hodnotu. 

Zisky a straty z predaja majetku sú vyčíslené ako rozdiel

výnosu z predaja a účtovnej hodnoty majetku 

a sú zahrnuté v prevádzkovom hospodárskom výsledku.

Úrokové náklady týkajúce sa úverov a pôžičiek určených

na financovanie hmotného investičného majetku 

sa kapitalizujú počas obdobia, ktoré je potrebné 

na dokončenie a prípravu majetku na jeho predpokla-

dané použitie. Všetky ostatné finančné náklady 

sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát.

(d) Konsolidačný rozdiel pasívny 
("negatívny goodwill")

Konsolidačný rozdiel pasívny predstavuje rozdiel medzi

vyššou skutočnou hodnotou získaného podielu Skupiny

na čistých aktívach a jeho nižšou obstarávacou cenou.

Konsolidačný rozdiel pasívny sa vykazuje v súvahe v tej

istej časti ako "goodwill". 

Časť "negatívneho goodwillu", ktorá sa vzťahuje 

k budúcim očakávaným stratám a nákladom, ktoré sú

vymedzené v akvizičnom pláne Skupiny, a ktoré možno

spoľahlivo vyčísliť a zároveň nepredstavujú identifiko-

vateľné záväzky sa rozpustí do výnosov v čase účtovania

o týchto stratách a nákladoch. Zostatok "negatívneho

goodwillu", ktorý nepresahuje skutočnú hodnotu

získaných nepeňažných aktív sa rozpúšťa do výnosov

počas priemernej zostávajúcej doby životnosti 

obstaraných nepeňažných aktív. Hodnota konsolidačného

rozdielu pasívneho presahujúca skutočnú hodnotu 

obstaraných nepeňažných aktív zúčtuje do výnosov

okamžite. Ak dôjde k odpredaju podielov v spoločnosti,

zaúčtuje sa príslušný "negatívny goodwill" ako súčasť

zisku alebo straty z predaja podielu vo výkazu ziskov 

a strát v období, kedy Spoločnosť podiel odpredala.

(e) Finančné investície
Skupina začala od 1. januára 2001 uplatňovať

Medzinárodný účtovný štandard IAS 39 a na jeho 

základe rozčlenila finančné investície do nasledujúcich

kategórii: finančné investície držané za účelom 

obchodovania s nimi, finančné investície držané 

do splatnosti a finančné investície na predaj. Investície,

ktoré sú obstarané za účelom dosiahnutia zisku 

z krátkodobých výkyvov v cene, sú klasifikované ako 

investície držané za účelom obchodovania s nimi 

a sú súčasťou obežných aktív. Počas účtovného obdobia

Skupina nevlastnila investície tejto kategórie.

Investície s pevnou dobou splatnosti, ktoré má vedenie

v úmysle držať až do doby splatnosti, sú klasifikované

ako držané do splatnosti a sú súčasťou stálych aktív.

Počas účtovného obdobia Skupina nevlastnila investície

tejto kategórie. Investície, kde je úmysel držať ich 

na časovo neobmedzené obdobie, a ktoré môžu byť

predané v prípade potreby zabezpečenia likvidity 

či z dôvodu zmien úrokových sadzieb, sú klasifikované

ako finančné investície na predaj a sú zahrnuté 

do stálych aktív ak vedenie neprejaví úmysel držať tieto

investície po dobu kratšiu ako 12 mesiacov odo dňa

zostavenia účtovnej závierky alebo pokiaľ ich nebude

potrebné predať za účelom zvýšenia prevádzkového

kapitálu; v takom prípade sa zahrnú medzi obežné aktíva.

Vedenie rozhodne o klasifikácii finančných investícií 

v čase ich obstarania a pravidelne ju prehodnocuje.

Všetky nákupy a predaje investícií sú zúčtované ku dňu

zobchodovania, ktorým je dátum, kedy sa skupina 

zaviaže kúpiť alebo predať dané aktívum. Obstarávacia

cena zahŕňa aj poplatky za uskutočnenie transakcie.

Investície držané za účelom obchodovania s nimi 

a investície k dispozícii na predaj sú ocenené v skutoč-

ných hodnotách. Investície držané do doby splatnosti

sú vedené v obstarávacej cene vrátane časového

rozlíšenia výnosov metódou efektívnej úrokovej miery.

Realizované a nerealizované zisky a straty, ktoré

vznikajú zo zmeny skutočnej hodnoty investície držanej

za účelom obchodovania a investície k dispozícii 

na predaj, sa účtujú do výnosov alebo nákladov v období,

v ktorom zisk alebo strata vznikli. 

Pred prijatím MÚŠ 39 Skupina oceňovala dlhodobé 

investície iné ako investície v dcérskych a pridružených

spoločnostiach a v spoločných podnikoch v obstará-

vacej cene a o opravnej položke sa účtovalo vtedy, 

ak podľa názoru vedenia Spoločnosti došlo k trvalému

zníženiu ich hodnoty. V prípade trvalého zníženia 

hodnoty investície sa zníženie hodnoty zúčtovalo 

do nákladov v období, v ktorom bolo zistené.

(f) Leasing
Prenájom investičného majetku je považovaný 

za finančný leasing ak sa na Skupinu prenášajú všetky

podstatné výhody a riziká charakteristické pre jeho

vlastníctvo. Majetok obstaraný formou finančného

leasingu je na začiatku nájomného vzťahu zaradený 

do hmotného investičného majetku v jeho skutočnej

hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych 

leasingových splátok.

Leasingová splátka je rozdelená na finančnú zložku 

a splátku istiny tak, aby sa dosiahla konštantná

úroková miera uplatnená na neuhradenú časť záväzku 

z leasingu. Zodpovedajúce záväzky z prenájmu, 

bez finančných nákladov, sú súčasťou ostatných 

dlhodobých záväzkov. Úroková časť finančnej zložky 

sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania

leasingu. Hmotný investičný majetok obstaraný

prostredníctvom finančného leasingu sa odpisuje 
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po dobu životnosti majetku alebo doby leasingu, podľa

toho ktorá je kratšia. 

Prenájom hmotného investičného majetku, pri ktorom

prenajímateľ znáša značný podiel rizík a výhod

charakteristických pre vlastníctvo sa klasifikuje 

ako operatívny leasing. Platby realizované za operatívny

leasing (po očistení o poskytované zľavy) sú vykazo-

vané vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby

trvania leasingu. 

(g) Zásoby
Zásoby sú uvedené buď v obstarávacích cenách alebo 

v ich čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, ktorá

je nižšia. Oceňujú sa metódou FIFO (prvý do skladu,

prvý zo skladu). Hodnota zásob rozpracovanej výroby 

a hotových výrobkov zahŕňa materiál, priame mzdové

náklady a pomernú časť variabilných a fixných

režijných nákladov, pričom pri rozvrhovaní fixných

režijných nákladov sa vychádza z bežnej výrobnej 

kapacity. K pomalyobrátkovým a zastaralým zásobám

sa tvoria opravné položky v potrebnej výške.

(h) Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku sa oceňujú v predpokla-

danej realizovateľnej hodnote. Opravné položky 

k pochybným a nedobytným pohľadávkam sú odhadnuté

na základe preskúmania všetkých nevyrovnaných 

čiastok na konci účtovného obdobia. Nedobytné

pohľadávky sa odpíšu v čase ich identifikácie.

(i) Finančný majetok
Finančný majetok sa v súvahe vykazuje v cene 

obstarania. Pre účely zostavenia výkazu cash flow 

finančný majetok predstavuje hotovosť, peniaze 

na bankových účtoch, ako i vysoko likvidné cenné 

papiere. 

(j) Základné imanie
Kmeňové akcie sa klasifikujú ako vlastné imanie.

Externé náklady vynaložené na emisiu nových akcií, 

s výnimkou akcií emitovaných pri akvizícii inej

spoločnosti, sa vykazujú ako zníženie príjmov 

z navýšenia základného imania po zohľadnení daní.

Dividendy z kmeňových akcií sú zaúčtované v období, 

v ktorom boli odsúhlasené Valným zhromaždením. 

(k) Úvery a iné pôžičky
Úvery sa primárne vykazujú v hodnote získaných 

finančných prostriedkov po odpočítaní transakčných

poplatkov. V nasledujúcich obdobiach sa úvery vykazujú

v zostatkových hodnotách použitím efektívnej úrokovej

miery. Akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou získaných 

finančných prostriedkov (bez transakčných poplatkov)

a splatnou nominálnou hodnotou sa vykáže vo výkaze

ziskov a strát počas doby splatnosti úveru. 

(l) Odložená daň z príjmu
O odloženej dani z príjmov sa účtuje použitím

záväzkovej metódy v prípade všetkých dočasných

rozdielov medzi daňovou hodnotou aktív a pasív 

a ich účtovnou hodnotou pre účely účtovných výkazov.

Odložená daň z príjmov sa vypočíta na základe 

v súčasnosti platných daňových sadzieb.

Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vyplývajú z rozdielov

medzi daňovou a účtovnou hodnotou hmotného 

investičného majetku a nerealizovaných kurzových

strát, ktoré podľa slovenských zákonov nie sú daňovo

uznateľné. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje,

ak sa očakáva budúci zdaniteľný príjem, voči ktorému

sa budú môcť dočasné rozdiely realizovať. 

O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade

dočasných rozdielov, ktoré vznikajú v dôsledku 

finančných investícií v dcérskych a pridružených

spoločnostiach a v podnikoch so spoločnou majetkovou

účasťou s výnimkou prípadov, keď storno dočasných

rozdielov podlieha kontrole alebo ak je pravdepodobné,

že dočasné rozdiely nebudú realizované v blízkej

budúcnosti.

(m) Zamestnanecké výhody
Z vyplatených hrubých miezd sa odvádzajú štátu

príspevky na zákonné zdravotné a dôchodkové 

zabezpečenie a príspevok do fondu zamestnanosti

podľa sadzieb platných počas roka. Platby na sociálne

zabezpečenie sú zúčtované vo výkaze ziskov a strát

v rovnakom období ako príslušné mzdy. Skupina nemá

žiadny záväzok odvádzať prostriedky do týchto fondov

nad zákonom stanovený rámec.

(n) Štátne dotácie
Štátne dotácie poskytnuté na investičnú výstavbu 

sú uvedené ako výnosy budúcich období a systematicky

zúčtovávané do výkazu ziskov a strát počas doby 

ekonomickej životnosti príslušného majetku.

(o) Rezervy
Rezervy sú tvorené v prípade, že Skupina eviduje

zákonný alebo konštruktívny záväzok ako dôsledok

minulej udalosti a je pravdepodobné, že na vyrovnanie

záväzku budú musieť byť vynaložené zdroje, ktoré 

predstavujú určitý ekonomický prospech a je možné

spoľahlivo odhadnúť výšku takéhoto záväzku.

Záväzky z titulu ochrany životného prostredia sa účtujú

na základe udalostí, z ktorých záväzok vzniká, 

čo znamená, že vysporiadanie týchto záväzkov môže

byť buď zákonne vynútené, alebo udalosť vyvoláva 

u ostatných strán odôvodnené očakávanie, 

že spoločnosť záväzok splní a výsledok sa dá spoľahlivo

odhadnúť.
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(p) Moment realizácie výnosov
Výnosy sú zaúčtované ku dňu dodávky a prijatia

výrobku alebo služby zákazníkom. Výnosy 

sú zaúčtované bez DPH, spotrebných daní a zliav 

a po eliminovaní nákupov a predajov v rámci Skupiny.

Ostatné výnosy Skupiny sa účtujú nasledovne:
Úrokové výnosy - uplatnením efektívnej úrokovej 

miery.

Výnosy z dividend - deklaráciou výplaty dividend 

(q) Finančné nástroje
Spoločnosť zaviedla MÚŠ 39 - Finančné nástroje: 

Účtovanie a oceňovanie k 1. januáru 2001. Dôsledky

prijatia tohto štandardu sú uvedené v konsolidovaných

výkazoch o zmenách vo vlastnom imaní na strane 6.

Vplyv MÚŠ 39 na investície je popísaný v odseku 

(e) Investície. Informácie o spôsobe účtovania 

o finančných derivátoch a zabezpečovacích aktivitách

sú uvedené na strane 14 v časti Riadenie finančného

rizika.

Riadenie finančného rizika
(1)  Faktory finančného rizika

Aktivity Skupiny ju vystavujú rôznym finančným

rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kurzov

zahraničných mien a úrokových sadzieb z úverov.

Riadenie rizík je centralizované a vykonáva ho 

oddelenie Treasury spoločnosti Slovnaft, a.s. 

• Kurzové riziko
Skupina pôsobí na medzinárodných trhoch a je vysta-

vená kurzovému riziku z titulu transakcií v cudzích

menách, najmä v amerických dolároch a v Euro. Keďže

významné percento tržieb, nákupov a financovania 

v skupine sú realizované v amerických dolároch a Euro,

toto predstavuje určitú hodnotu prirodzeného hedgingu.

V prípade očakávaného pohybu kurzov voči slovenskej

korune Skupina používa krátkodobé forwardové 

kontrakty. 

• Úrokové riziko
Prevádzkové výnosy a prevádzkový cashflow Skupiny

nie sú významne ovplyvňované zmenami trhových

úrokových sadzieb. Skupina nemá žiadne významné 

aktíva, ktoré by boli zdrojom úrokov. 

• Úverové riziko
Skupina neeviduje žiadnu významnejšiu koncentráciu

úverového rizika. Skupina prijala opatrenia zabezpeču-

júce, že produkty a služby sú poskytované odberateľom

s príslušnou platobnou disciplínou. Operácie s derivátmi

a peňažné transakcie sa vykonávajú len prostred-

níctvom finančných inštitúcii s vysokým kreditom.

Skupina prijala opatrenia obmedzujúce objem úverov

prijatých od jednotlivých finančných inštitúcií.

• Riziko nedostatočnej likvidity
Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity 

predpokladá udržiavanie dostatočnej úrovne

peňažných prostriedkov, dostupnosť financovania

prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek.

Vzhľadom na dynamickú povahu podnikateľskej činnosti

sa oddelenie Treasury Skupiny snaží udržať flexibilnosť

prostredníctvom zabezpečenia stálej dostupnosti

úverových liniek.

(2) Účtovanie o finančných derivátoch
Finančné deriváty, predovšetkým krátkodobé 

forwardové kontrakty, sú v súvahe počiatočne vykázané

v obstarávacej cene (vrátane transakčných nákladov) 

a následne precenené na ich objektívnu hodnotu 

("fair value"). Objektívne hodnoty sa určujú podľa kó-

tovaných trhových cien, modelu diskontovaných

peňažných tokov alebo modelu oceňovania opcií podľa

toho, ktorá metóda je najvhodnejšia. Všetky deriváty

sú vedené ako majetok v prípade, že objektívna hodnota

je kladná a ako záväzky v prípade, že objektívna hodnota

je záporná. Zmeny objektívnej hodnoty derivátov 

sa zahŕňajú do výnosov.

Určité deriváty vložené v iných finančných nástrojoch

sú považované za samostatné deriváty v prípade, že ich

charakteristika a riziká s nimi spojené nie sú úzko 

spojené s charakteristikou a rizikami hostiteľskej zmluvy

a hostiteľská zmluva nie je vykázaná v objektívnej 

hodnote s nerealizovanými ziskami a stratami

vykázanými vo výkaze ziskov a strát.

(3) Stanovenie objektívnej hodnoty (fair value)
Objektívna hodnota obchodovateľných cenných 

papierov a cenných papierov pripravených na predaj 

vychádza z kótovaných trhových cien ku dňu účtovnej

závierky. Objektívna hodnota forwardových kontraktov

sa stanoví na základe forwardových kurzov ku dňu 

účtovnej závierky. V prípade, že kótovaná trhová cena

nie je k dispozícii je objektívna hodnota stanovená

použitím vhodných oceňovacích modelov. 

Finančné investície určené na predaj predstavujú akcie

v iných spoločnostiach. Očakáva sa, že všetky investície

budú predané v priebehu 12 mesiacov od dátumu 

účtovnej závierky. Keďže nie sú kótované na verejnom

akciovom trhu a ostatné metódy na odhad skutočnej

hodnoty sú nepoužiteľné, tieto investície sú ocenené 

v cene obstarania.

Objektívne hodnoty finančného majetku a záväzkov 

s dobou splatnosti kratšou ako jeden rok sú reprezen-

tované ich nominálnymi hodnotami upravenými 

o predpokladané opravné položky. Objektívna hodnota

finančných záväzkov je pre účely výkazníctva 

stanovená na základe diskontovaných budúcich 

zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej

úrokovej sadzbe, ktorú má Skupina k dispozícii 

pre podobné finančné inštrumenty.
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1 Štruktúra skupiny

Nižšie uvádzame zoznam najvýznamnejších dcérskych, pridružených spoločností a spoločných podnikov 

k 31. decembru 2001:

Obchodné meno Krajina Majetková Metóda Základná
registrácie účasť v % konsolidácie činnosť

Dcérske spoločnosti konsolidované 
úplnou metódou
Slovnaft Benzinol, a.s. (1) Slovensko 100,0 úplná maloobchod

Slovnaft Moravia s.r.o. Česká republika 100,0 úplná veľkoobchod

Slovnaft CS, a.s. (2) Česká republika 100,0 úplná maloobchod

Slovnaft Montáže a opravy, a.s. Slovensko 100,0 úplná opravy a údržba

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

Slovnaft Trade, a.s. Slovensko 100,0 úplná obchod

Godts International Trade (GIT) (3) Holandsko 66,0 úplná obchod

Slovnaft Polska SA Poľsko 100,0 úplná veľko- a maloobchod

Dcérske spoločnosti konsolidované 
metódou uvedenia do ekvivalencie
Benatech, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie prenájom "non -core" aktív 

Slovnaft Project s.r.o. (4) Slovensko 92,1 do ekvivalencie posudzovanie projektov

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

Slovnaft Somea, a.s. (5) Slovensko 100,0 do ekvivalencie digitálne prístroje

Slovfin o.c.p., a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie obchod. s cennými papiermi

SWS s.r.o. Slovensko 51,2 do ekvivalencie služby spojené s prepravou

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

Slovnaft Servis s.r.o. Slovensko 83,6 do ekvivalencie opravy a údržba

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

Priemyselné zdravotnícke centrum, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie zdravotná starostlivosť

Slovnaft Ukrajina Ukrajina 89,0 do ekvivalencie obchod

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

Slovnaft VURUP, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie výskum a vývoj

Slovnaft Rekreacentrum, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie rekreačné služby

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

CHZP Apollo Slovensko 51,0 nekonsolidovaná Zdravotné poistenie

Spoločné podniky
Slovpack s.r.o. Slovensko 50,0 do ekvivalencie Obalové materiály

Pridružené spoločnosti
Messer Slovnaft s.r.o. Slovensko 49,0 do ekvivalencie výroba plynov

Chemia, a.s. Slovensko 49,0 do ekvivalencie Služby

Bratislavská komoditná burza Slovensko 33,3 do ekvivalencie komoditná burza

Petrimex, a.s. (v likvidácii) Slovensko 33,2 Nekonsolidovaná Obchod

(1) Slovnaft Benzinol, a.s. sa zlúčil so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s účinnosťou od 1. júla 2001 
(2) vlastnená priamo spoločnosťami Slovnaft Moravia s.r.o. (68,0%) a Slovnaft, a.s. (32,0%)
(3) vlastnená priamo spoločnosťou Slovnaft Trade, a.s. (66,0%)
(4) vlastnená priamo spoločnosťou Slovnaft Montáže a Opravy, a.s. 
(5) Slovnaft Somea sa zlúčila so Slovnaft SAT, a.s.
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Prevažná časť podnikateľských činností uvedených

spoločností je úzko spojená s hlavnou činnosťou

Skupiny. 

Žiadna z uvedených dcérskych a pridružených

spoločností, ani spoločných podnikov Slovnaftu 

nie je kótovaná na burze cenných papierov.

Všetky vklady sú vo forme kmeňových akcií a sú od roku

2000 nezmenené, s výnimkou akvizícií uvedených

nižšie. 

CHZP Apollo - zdravotná poisťovňa nevchádza do úplnej

konsolidácie, ale je vykázaná v nulovej hodnote ako

Ostatné investície, nakoľko ide o neziskovú organizáciu,

od ktorej sa neočakáva žiaden zisk a voči ktorej 

neexistujú žiadne pretrvávajúce záväzky.

Slovnaft vlastní 33,2% akcií v Petrimexe, akciovej

spoločnosti registrovanej na Slovensku. V súčasnej

dobe je Petrimex v konkurze. Náklady na obstaranie

podielu vo výške 10 mil. Sk a všetky pohľadávky už boli

v predchádzajúcich obdobiach odpísané. Slovnaft nemá

voči Petrimexu žiadne ďalšie záväzky a neuplatňuje voči

nemu svoje rozhodovacie práva. V dôsledku týchto 

skutočností Petrimex, a.s., nebola ani konsolidovaná.

V priebehu roka Slovnaft a.s. obstaral 14,8% akcií 

v Slovnaft Benzinol, a.s. za 109 mil. Sk a 49% akcií 

v Slovnaft Trade, a.s. za 49 mil. Sk. 

Následkom uvedených transakcií, efektívny podiel

Skupiny v spoločnosti Slovnaft CS, a.s. vzrástol 

z 95,3% na 100,0%, v spoločnosti Benatech, a.s. 

z 85,2% na 100,0%, v spoloenosti Chémia, a.s. 

z 48,6% na 49% a v spoločnosti Rekreacentrum, a.s. 

z 97,1% na 100,0%. 

31. decembra
(v mil. Sk) Poznámka 2001
Peňažné prostriedky uhradené za získané menšinové podiely 158

Mínus menšinový podiel vzťahujúci sa k Slovnaft Trade, a.s., 18 (629)
Slovnaft Benzinol, a.s. a Slovnaft CS, a.s.

Mínus obstarané čisté aktíva Benatech, a.s., Chemia, a.s. Rekreacentrum, a.s. 2 (39)
Plus goodwill vzťahujúci sa k transakciám pod spoločnou kontrolou (1) (18)
Negatívny goodwill 6 (528)

S účinnosťou od 1. júla 2001 sa spoločnosť Slovnaft

Benzinol, a.s. zlúčila so spoločnosťou Slovnaft, a.s., 

a 24. júla 2001 bola vymazaná z Obchodného registra.

Spoločnosť Slovnaft Trade, a.s. sa zlúčila 

so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s účinnosťou 

od 1. januára 2002 a bola vymazaná z Obchodného 

registra.

Na základe zmluvy z 27. novembra 2001 došlo 

s účinnosťou od 1. januára 2002 k zlúčeniu spoločností

Slovnaft Moravia, spol. s r.o., a SLOVNAFT CS, a.s.

Spoločnosť Slovnaft Moravia, spol. s r.o., bude

právnym nástupcom obidvoch zlúčených spoločností.

(1) 29% podiel v Slovnaft Trade, a.s. sa získal od Slovintegra, a.s., spoločnosti ktorá má kontrolu nad Slovnaft, a.s.
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2 Kapitálové účasti Skupiny v podnikoch s rozhodujúcim a podstatným
vplyvom

Účasť Spoločné Účasť Spolu Spolu
v podnikoch podniky v podnikoch 31. decembra 31. decembra

s rozhodujúcim s podstatným 2001 2000
(v mil. Sk) vplyvom vplyvom

Počiatočná zostatková cena 890 89 374 1 353 1 346

Získané čisté aktíva (Poznámka 1) 37 - 2 39 -

Prírastky 10 - - 10 13

Transfery z HIM (Poznámka 5) 291 - - 291 -

Strata zo zníženia hodnoty (400) - - (400) -

(Poznámky 5 a 20)

Dopad zmeny konsolidačného poľa - - - - (40)

Kurzové zisky (4) - - (4) 5

Vyplatené dividendy (16) (8) (46) (70) (15)

Podiel Skupiny na zisku 14 26 43 83 75

(Poznámka 22)

Podiel Skupiny na dani z príjmov (24) (5) (13) (42) (31)

(Poznámka 25)

Konečná zostatková cena 798 102 360 1 260 1 353

Najvýznamnejšie dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky sú uvedené v Poznámke 1.

3 Spoločné podniky

Skupina vlastní 50% podiel v spoločnom podniku

Slovpack, s.r.o., ktorý pôsobí v oblasti obalových 

materiálov. Podiel Skupiny na aktívach, pasívach,

tržbách a nákladoch spoločného podniku   

k 31. decembru 2001 je uvedený nižšie:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Stále aktíva 65 58

Obežné aktíva 55 47

Aktíva spolu 120 105

Krátkodobé záväzky (18) (16)

Čisté aktíva 102 89

Tržby 177 169

Zisk pred zdanením 27 25

Daň z príjmov (5) (7)

Zisk po zdanení 22 18

4 Ostatné finančné investície

V dôsledku prijatia MÚŠ 39 Finančné nástroje: 

vykazovanie a oceňovanie boli ostatné finančné 

investície preradené do finančných investícií 

k dispozícii na predaj (Poznámka 9). 



Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke

36

5 Hmotný investičný majetok

Pozemky Budovy Výrobné Ostatný Obstaranie Spolu
stroje a hmotný investičného

(v mil. Sk) zariadenia majetok majetku
k 31. decembru 2001
Počiatočná zostatková hodnota 4 694 14 881 18 427 756 766 39 524

k 1. januáru 2001

Prírastky - - - - 1 379 1 379

Štátne dotácie (Poznámka 13) - - - - 69 69

Zaradené do používania 10 196 680 192 (1 078) -

Presuny - 20 18 (38) - -

Vyradenia (20) (38) (62) (63) (51) (234)

Odpisy ( Poznámky 20 a 28 ) - (544) (2 783) (315) - (3 642)

Opravné položky (Poznámka 28) (1) (17) (94) - 15 (97)

Kurzové rozdiely 12 61 26 8 5 112

Transfery do dcérskych spoločností 

konsolidovaných metódou uvedenia (122) (99) (70) - - (291)

do ekvivalencie (Poznámka 2)

Konečná zostatková hodnota 
k 31. decembru 2001 4 573 14 460 16 142 540 1 105 36 820

Stav k 31. decembru 2001
Obstarávacia hodnota 4 581 20 178 34 539 1 835 1 093 62 226
Oprávky a opravné položky (8) (5 718) (18 397) (1 295) 12 (25 406)

Konečná zostatková hodnota 
k 31. december 2001 4 573 14 460 16 142 540 1 105 36 820

stav k 31. decembru 2000
Zostatková hodnota k 1. januáru 2000 4 791 15 003 20 940 909 971 42 614

Počiatočná zostatková hodnota - 2 13 - - 15

(nové dcérske spoločnosti)

Prírastky - - - - 786 786

Prijaté štátne dotácie (poznámka 13) - - - - 109 109

Zaradenie do používania 17 365 552 130 (1 064) -

Reklasifikácie - 279 (296) 17 - -

Vyradenie (42) (75) (60) (4) (20) (201)

Odpisy (poznámky 20 a 28) - (548) (2 724) (299) - (3 571)

Opravné položky (poznámka 28) (89) (207) (10) (1) (16) (323)

Kurzové rozdiely 17 62 12 4 - 95

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

Stav k 31. decembru 2000
Obstarávacia hodnota 4 783 20 461 34 547 1 804 782 62 377
Oprávky a opravné položky (89) (5 580) (16 120) (1 048) (16) (22 853)

Zostatková hodnota 
k 31. decembru 2000 4 694 14 881 18 427 756 766 39 524
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Prenájom aktív
Hmotný investičný majetok zahŕňa zariadenia obstarané prostredníctvom finančného leasingu:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Obstarávacia cena 58 -

Oprávky (12) -

Zostatková hodnota 46 -

Presun aktív do dcérskych a pridružených spoločností
konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie
Slovnaft Benzinol, a.s. zvýšil základné imanie 

v spoločnosti Slovnaft Trans, a.s. nepeňažným vkladom

o 39 mil. Sk a základné imanie v spoločnosti Benatech,

a.s. nepeňažným vkladom majetku v účtovnej hodnote

242 mil. Sk po zohľadnení oprávok a opravných

položiek z titulu trvalého zníženia hodnoty vo výške

288 mil. Sk.

Slovnaft a.s zvýšil základné imanie v spoločnosti

Slovnaft SOMEA, a.s. nepeňažným vkladom v účtovnej

hodnote 5 mil. Sk.

Straty z titulu trvalého poklesu hodnoty
Počas sledovaného obdobia Skupina dokončila identi-

fikáciu majetku, ktorý nie je viac potrebný na účely, 

pre ktoré ho Skupina obstarala ("non-core" majetok).

Tento majetok v účtovnej hodnote 242 mil. Sk 

po zohľadnení oprávok a opravných položiek z titulu 

trvalého poklesu hodnoty vo výške 288 mil. Sk, 

zahrňujúci hlavne obchodné závody Pozdišovce, Holíč,

Rača, Ružomberok a Košice, bol prevedený 

do spoločnosti Benatech, a.s. (Poznámka 2 ). Hlavná

oblasť podnikania tejto spoločnosti sa zmenila z opráv

a údržby na prenájom "non-core" majetku.

V tejto účtovnej závierke bola vykázaná strata z titulu

poklesu hodnoty hmotného investičného majetku 

v spoločnosti Benatech, a.s. v hodnote 400 mil. Sk

(Poznámky 2 a 20). Realizovateľná hodnota majetku

Benatechu, a.s. (väčšia z hodnôt účtovnej a čistej

predajnej ceny) bola určená pre jednotlivé položky 

majetku ako odhadovaná čistá predajná cena na zák-

lade odhadov trhových cien podobného majetku. 

Vo výnosoch bol vykázaný negatívny goodwill 

vo výške 400 mil. Sk (Poznámky 6 ) týkajúci sa očaká-

vaných strát a nákladov vymedzených v akvizičnom

pláne menšinových podielov v spoločnosti Slovnaft

Benzinol, a.s.

V tejto účtovnej závierke bola vykázaná strata vo výške

130 mil. Sk z titulu poklesu hodnoty hmotného 

investičného majetku spoločnosti v závode Vojany 

v hodnote 110 mil. Sk a ostatných aktív v hodnote 

32 mil. Sk. (Poznámky 2 a 20). Realizovateľná hodnota

majetku Vojany, a.s. (väčšia z hodnôt účtovnej a čistej

predajnej ceny) bola určená pre jednotlivé položky 

majetku ako odhadovaná čistá predajná cena 

na základe odhadov trhových cien podobného majetku. 

Štátne dotácie
Hmotný investičný majetok zahŕňa štátne dotácie 

v hodnote 733 mil. Sk. Časť tohto majetku v hodnote

341 mil. Sk predstavujú nedokončené investície. 

Tieto aktíva, ktoré sa v súčasnosti používajú na podni-

kateľské účely boli postavené pre používanie Štátnymi

orgánmi SR, zahŕňajúc ozbrojené sily v prípade stavu

ohrozenia. V takýchto prípadoch používanie spomí-

naných aktív pre Skupinu môže byť obmedzené.
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6 Negatívny goodwill

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Počiatočná zostatková hodnota 126 133

Prírastky (Poznámka 1) 528 -

Amortizácia za obdobie (Poznámky 20 a 28) (565) (7)

Konečná zostatková hodnota 89 126

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Obstarávacia hodnota 811 283

Oprávky (722) (157)

Zostatková hodnota 89 126

Negatívny goodwill vznikol z obstarania podielu 

v Slovnaft Benzinol, a.s. v apríli 1995, v novembri 1997

a v apríli 2001 a z kapitálových transakcií v novembri

1998.

Negatívny goodwill vo výške 400 mil. Sk, ktorý sa

vzťahuje k opravným položkám k hmotnému investičnému

majetku (Poznámka 5) a k tvorbe environmentálnych

rezerv vo výške 154 mil. Sk (Poznámka 12) a súvisí 

s plánmi akvizície menšinových podielov (Poznámky 1 a 5)

v spoločnosti Slovnaft Benzinol, a.s., bol vykázaný 

vo výnosoch. 

Zostávajúca čiastka negatívneho goodwillu sa zúčtuje

vo výkaze ziskov a strát počas priemernej zostatkovej

ekonomickej životnosti z obstaraných nefinančných 

aktív (17-20 rokov ).

7 Zásoby

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Materiál 1 571 2 453

Nedokončená výroba a polotovary 1 491 1 235

Hotové výrobky 1 586 1 752 

4 648 5 440

Zásoby surovín sú vykázané po zohľadnení rezervy 

na zastarané a pomaly obrátkové položky vo výške 

132 mil. Sk (31. decembra 2000: 120 mil. Sk).
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8 Pohľadávky a poskytnuté preddavky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Pohľadávky z obchodného styku 4 491 5 001

Pohľadávky voči spoločnostiam v skupine zahrnutých 54 68

metódou uvedenia do ekvivalencie

Preddavok na daň z príjmov 233 41

Ostatné daňové pohľadávky 1 105 1 472

Ostatné pohľadávky 1 405 617

Predplatené dividendy minoritným akcionárom 1 144

Poskytnuté preddavky 603 695

7 892 8 038

Pohľadávky z obchodného styku sú vykázané po úprave

o opravnú položku na nedobytné a pochybné pohľadávky

vo výške 2 023 mil. Sk (31. december 2000: 3 095 mil. Sk).

Počas sledovaného obdobia Slovnaft Moravia, s.r.o.

postúpila pohľadávky v nominálnej hodnote 794 mil.Sk

(594 mil. Czk) spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.

Čisté príjmy z tejto transakcie predstavovali 43 mil. Sk

(31,8 mil. Czk).

Spoločnosť na základe zmlúv zo dňa 21. decembra 2001

a dňa 4. februára 2002 odkúpi 100% akcií spoločnosti

MOL Slovensko, spol. s r.o., 100%-nej dcéry spoločnosti

MOL Oil and Gas, Plc. Táto akvizícia podlieha schváleniu

zo strany Protimonopolného úradu. Spoločnosť uhradila

preddavok na kúpnu cenu, a to vo výške 648 mil. Sk. 

V súlade s akvizičnými dohodami je Spoločnosť povinná

premenovať všetkých 17 čerpacích staníc prevádzko-

vaných spoločnosťou MOL Slovensko, spol. s r.o. 

z "MOL" na "Slovnaft" najneskôr do 31. decembra

2002 (Poznámka 32)

Poskytnuté preddavky zahŕňajú preddavky na nákup

katalyzátorov spotrebovaných vo výrobnom procese 

do jedného roka vo výške 594 mil. Sk 

(31. december 2000: 559 mil. Sk).

Všetky pohľadávky majú dobu splatnosti do 1 roka. 

Ostatné finančné investície zahrňujú akcie, ktoré 

nemajú kótovanú trhovú cenu na aktívnom kapitálovom

trhu. Tieto finančné aktíva sa oceňujú v obstarávacej

cene zníženej o stratu z trvalého zníženia ich hodnoty,

nakoľko iné metódy odhadu ich skutočnej hodnoty 

nie sú považované za spoľahlivé alebo odhadovaná

skutočná hodnota by sa významne neodlišovala 

od účtovnej hodnoty.

9 Finančné investície k dispozícii na predaj

Dlhopisy Ostatné 31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) finanč. invest. 2001 2000
Počiatočná zostatková hodnota 30 - 30 270

Umorené dlhopisy - - - (230)

Reklasifikácie (Poznámka 4) - 70 70 30

Úbytky (30) (21) (51) -

Pokles skutočnej/objektívnej hodnoty - - - (40)

(Poznámka 22)

Záverečná zostatková hodnota - 49 49 30
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K 31. decembru 2001 predstavovala časť dlhodobých

úverov splatných do jedného roka sumu 65 mil. Sk 

(31. decembra 2000: 5 882 mil. Sk). 

Počas roku 2001 Skupina predčasne splatila 

časť úverov, ktoré k 31. decembru 2000 patrili 

do dlhodobých úverov vo výške 7 074 mil. Sk, 

nakoľko sa Skupina nezaviazala tieto úvery vyplatiť 

do konca roka. Dlhopisy boli splatené 4. júla 2001 

v nominálnej hodnote.

10 Finančný majetok

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Peniaze na bankových účtoch a v pokladni 1 639 9 235

11 Úvery a ostatné pôžičky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Úvery zahŕňajú:
Kontokorentné úvery 678 378

Bankové úvery 7 171 16 808

Záväzky z finančného leasingu 46 -

Skutočná hodnota "put opcie" na ropu vloženej do úverovej zmluvy 753 -

Dlhopisy - 980

8 648 18,166

Splatnosť
Do jedného roka 1 760 8 760

Medzi 1 a 2-mi rokmi - 3 318

Medzi 2 a 5-mi rokmi 6 888 5 456

Po 5-tich rokoch - 632

8 648 18 166

Záväzky z finančného leasingu - minimálne leasingové platby:
Do jedného roka 21 - 

Medzi 1 a 5-mi rokmi 3 - 

Nad 5 rokov - - 

51 - 

Budúce náklady finančnej služby (5) - 

Súčasná hodnota záväzkov z finančného leasingu 46 - 

Splatnosť súčasnej hodnoty záväzkov z finančného leasingu je nasledujúca:
Do jedného roka 17 - 

Medzi 1 a 5-mi rokmi 29 - 

Nad 5 rokov - - 

46 - 
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31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Úvery v slovenských korunách - 1 208

Úvery v USD 7 492 13 789

Úvery v EUR 344 1 919

Úvery v českých korunách 354 1 149

Úvery v PLN 458 101

Úvery celkom 8 648 18 166

Úvery Skupiny sú vystavené riziku zmien kurzov cudzích mien nasledovne:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Do 6 mesiacov 7 878 16 973

Medzi 6 a 1-ným rokom 17 1 177

Medzi 1 a 5-mi rokmi 753 16

Po 5-tich rokoch - -

Úvery celkom 8 648 18 166

Miera rizika zmien úrokových sadzieb meraná obdobiami, v ktorých dôjde k prehodnoteniu úrokovej miery úverov, 

je nasledovná: 

31. decembra 31. decembra
(v %) 2001 2000
Kontokorentný úver 10,3 7,2

Bankový úver 3,2 8,3

Záväzky z finančného leasingu 10,1 -

Dlhopisy - 11,9

Vážený aritmetický priemer efektívnych úrokových mier k súvahovému dňu bol nasledovný:

Bankové úvery vo výške 129 mil. Sk (31. decembra

2000: 442 mil. Sk) splatné do jedného roka 

sú zabezpečené pohľadávkami z obchodného styku 

a s inými pohľadávkami v rovnakej sume.

K 31. decembru 2001 Skupina dodržala limity

finančných ukazovateľov, ktoré sú stanovené 

v úverových zmluvách. 

Účtovné Objektívne Účtovné Objektívne
(v %) hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty
Dlhodobé úvery 6 812 6 752 9 406 9 492

6 812 6 752 9 406 9 492

Účtovné hodnoty a objektívne hodnoty dlhodobých úverov sú nasledovné: 

Objektívne hodnoty sú odvodené z diskontovaných

peňažných tokov použitím úrokovej sadzby pri ktorej,

ako vedenie spoločnosti očakáva, bude možné v deň

účtovnej závierky financovať potreby Skupiny. 

Účtovné hodnoty krátkodobých úverov sú približne

zhodné s ich skutočnou hodnotou.

Pri úveroch v hodnote 2 423 mil. Sk je úrok naviazaný

na trhovú cenu ropy v prípade, že táto klesne pod 

určitú úroveň. V súlade s MÚŠ 39, Finančné nástroje:

Účtovanie a oceňovanie, ktorý Skupina používa 

od 1. januára 2001, bol tento derivát vložený do úveru

vyňatý z hostiteľskej zmluvy a vykázaný v skutočnej

hodnote 753 mil. Sk, zahrnutý do položky úvery s tým,

že zmeny skutočnej hodnoty sa účtujú do výnosov 

za daný rok. Objektívna hodnota (vrátane daňových

dôsledkov) vloženého derivátu bola k 1. januáru 2001 

v súlade s prechodnými pravidlami novoprijatého MÚŠ

vykázaná ako zmena vo vlastnom imaní.

31. decembra 2001 31. decembra 2000
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12 Rezervy na záväzky a náklady

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Náklady spojené s prepúšťaním pracovníkov 74 0

Environmentálna rezerva 184 30

Ostatné 11 63

Spolu 269 93

Náklady spojené s prepúšťaním pracovníkov
Skupina ukončí pracovný pomer so skupinou 

zamestnancov predčasne, pred ich odchodom 

do dôchodku. Skupina má vypracovaný podrobný 

formálny plán a nie je pravdepodobné, že by v tomto

pláne došlo k významným zmenám.

V súlade s účtovnými postupmi Skupiny bola v tejto 

účtovnej závierke vykázaná rezerva na náklady spojené

s prepúšťaním pracovníkov vo výške 74 mil. Sk.

Environmentálne a ostatné podmienené záväzky 
Legislatívne požiadavky na ochranu životného 

prostredia vzťahujúce sa na čerpacie stanice na území

Slovenskej republiky zahŕňajú kontrolu úbytku obsahu

nádrží z dôvodu vyparovania, nakladanie s odpadovými

vodami a ochranu pôdy a spodných vôd. Prostriedky 

na ochranu pôdy a spodných vôd by mali zahŕňať 

dvojplášťové steny podzemných nádrží kvalitnú

bezpečnostnú signalizáciu na nádržiach a nepriepustné

povrchy stáčacích a výdajných plôch. Po rekonštrukcii

alebo uzavretí stanice vzniká v prípade, že kontaminácia

presahuje povolené limity, povinnosť sanácie pôdy.

Termíny na splnenie týchto požiadaviek sú nasledujúce:

• 30. september 2002 pre odpady vypúšťané do vody 

(zákon č. 238/93 Z.z.)

• 30. jún 2004 pre nepriepustné povrchy stáčacích 

a výdajných plôch (výnos Ministerstva vnútra 

č. 86/99 Z.z.)

• 31. december 2009 pre emisie do ovzdušia 

(nariadenie vlády č. 92/96 Z.z.)

Skupina na území Slovenskej republiky prevádzkuje 317

čerpacích staníc, z ktorých 190 v niektorých ohľadoch

nespĺňa vyššie uvedené platné požiadavky na ochranu

životného prostredia. Skupina po nedávnom vstupe 

strategického investora prehodnotila svoju stratégiu

týkajúcu sa čerpacích staníc. Prehodnotenie zohľadňuje

vyššie uvedené termíny a vedenie je presvedčené, 

že aj pokiaľ sa nepodarí splniť všetky požiadavky 

v uvedených termínoch v plnom rozsahu, bude možné

dospieť k príslušným dohodám s úradmi a zabezpečiť,

že na Skupinu nebudú uvalené žiadne finančné

sankcie. Náklady na modernizáciu čerpacích staníc

predstavujú 36 mil. Sk a sú súčasťou obstarávacej ceny.

Niektoré menšie stanice môžu byť z komerčných

dôvodov zatvorené s tým, že náklady na odstránenie 

stanice a uvedenie do ekologicky prijateľného stavu sa

budú pohybovať okolo 2,8 mil. Sk na stanicu.

V súlade s účtovnými zásadami Skupiny bola v účtovnej

závierke vykázaná rezerva vo výške 154 mil. Sk na krytie

budúcich nákladov súvisiacich s odstraňovaním 

ekologicky nevyhovujúcich čerpacích staníc 

a skladovacích kapacít.

K 31.decembru 2001 Skupina nemá ďalšie podmienené

záväzky okrem tých, ktoré sú uvedené v poznámke 30.

Ostatné rezervy
Flour Daniel / MHI je jedným z dodávateľov časti 

komplexného investičného projektu HPRU (EFPA). 

Z dôvodu neschopnosti dodávateľa splniť kontrakt 

do stanoveného termínu, Skupina vystavila faktúru 

na zaplatenie vzniknutých škôd v sume 19,3 mil. DEM.

Dodávateľ nesplatil tento záväzok do doby splatnosti -

30 dní a vyhlásil, že dokončenie projektu sa zdržalo 

z dôvodov ním neovplyvniteľných. Skupina formálne

odmietla vyhlásenie dodávateľa.

Súčasťou kontraktov dohodnutých v roku 1996 bolo 

vydanie "performance bondu" bankou Sumitomo Trust

banking Co. Limited, na podporu záväzkov dodávateľov,

ktoré zahŕňajú aj záväzok zaplatiť za škody vzniknuté

Spoločnosti v jednej alebo viacerých splátkach do výšky

18,4 mil. DEM. Banka nebola schopná zbaviť sa 

povinnosti uhradiť záväzky z titulu "performance 

bondu" a Skupina prijala sumu 18,4 mil. DEM 

dňa 12. júla 2000. 

Po uhradení škôd zmluvný dodávateľ inicioval 

rokovania so Skupinou ohľadom spôsobených škôd, 

v dôsledku čoho bola v účtovnej závierke za rok 2000

vytvorená rezerva vo výške 63 mil. Sk. Výsledkom

týchto rokovaní bolo, že počas roka 2001 Skupina

uhradila dodávateľovi čiastku 63 mil. Sk a rozpustila

rezervu v tej istej výške. 
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13 Výnosy budúcich období

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Počiatočná zostatková hodnota 750 673

Prijaté štátne dotácie (Poznámka 5) 69 109

Amortizácia počas obdobia (Poznámka 20 and 28) (86) (32)

Konečná zostatková hodnota 733 750

14 Odložená daň z príjmu

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Odložená daňová pohľadávka 500 1 142

Odložený daňový záväzok (238) (243)

Spolu 262 899

Odložená daň z príjmu sa vypočíta z dočasných

rozdielov na základe záväzkovej metódy s použitím

platnej daňovej sadzby. 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky a ich následný

dopad na hospodársky výsledok (Poznámka 25) 

vznikajú z týchto dočasných rozdielov:

Zaúčtované
31. decembra Zaúčtované do vlastného 31. decembra

(v mil. Sk) 2000 do výnosov imania 2001
Odložená daňová pohľadávka
Nerealizované kurzové straty 1 022 (929) 12 105
Strata z trvalého zníženia hodnoty HIM 88 (6) - 82
Transakčné náklady na navŕšenie 32 (12) - 20
základného imania

Skutočná hodnota derivátov podľa MÚŠ 39 - 97 91 188
Vplyv zlúčenia spoločnosti - 82 - 82
Slovnaft Benzinol, a.s.

Daňové straty minulých období - 21 - 21
Ostatné - 2 - 2

Odložený daňový záväzok
Rozdiel medzi účtovnou a daňovou (243) 5 - (238)
hodnotou HIM

Čistá odložená daňová pohľadávka 899 (740) 103 262

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vzájomne

kompenzujú, keď sa dane z príjmu vzťahujú k tomu

istému daňovému úradu.

Potenciálne odložené daňové pohľadávky vznikli

Skupine primárne z dôvodu opravnej položky 

k nedobytným pohľadávkam vo výške 1 683 mil. Sk 

(31. decembra 2000: 2 458 mil. Sk) a opravnej položky

k zásobám vo výške 132 mil. Sk (31. decembra 2000:

120 mil. Sk), ktoré zatiaľ nie sú odpočítateľnou

položkou. Tieto odložené daňové pohľadávky neboli 

uznané, nakoľko sumu, ktorú by bolo možné uznať voči

budúcim daňovým výnosom nemožno presne vyčísliť. 

Daňové straty vo výške 303 mil. Sk (31. decembra 2000:

407 mil. Sk) v niektorých dcérskych spoločnostiach 

nespĺňajú podmienky vykazovania odloženej daňovej

pohľadávky, nakoľko existuje významná neistota

ohľadne dostatočnosti budúcich ziskov, ktorými tieto

straty môžu byť kompenzované. 
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15 Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Záväzky z obchodného styku 4 812 7 296

Záväzky voči spoločnostiam v Skupine zahrnutých metódou uvedenia do ekvivalencie 170 105

Daň z príjmu - splatná 5 835

Ostatné dane a sociálne zabezpečenie 589 1 657

Prechodné a dohadné účty pasív 1 523 1 393

7 099 11 286

16 Kmeňové akcie
Upísané základné imanie Spoločnosti predstavuje 

20 625 229 kmeňových akcií (31. decembra 2000: 

20 625 229) s nominálnou hodnotou 1 000 Sk 

za každú. Všetky akcie boli emitované a splatené.

17 Nerozdelený zisk a ostatné fondy
Zákonný rezervný fond je zriadený v súlade 

so slovenskou legislatívou a nerozdeľuje sa. Vytvára sa

z nerozdeleného zisku za účelom pokrytia prípadných

budúcich strát. 

Ostatné fondy sa zriaďujú z nerozdeleného zisku. 

Ich tvorba a rozdeľovanie musí byť schválené 

na každoročnom Valnom zhromaždení.

Rezerva na kurzové straty zohľadňuje rozdiely 

vyplývajúce z prepočtu čistej hodnoty investície 

do zahraničnej dcérskej spoločnosti alebo zahraničnej

spoločnosti s podstatným vplyvom kurzom platným 

k súvahovému dňu spolu s rozdielom z prepočtu výkazu

ziskov a strát priemerným kurzom.

18 Podiely iných akcionárov

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Počiatočný stav 792 736

Obstaranie nových podielov v Benzinol, a.s. a Slovnaft Trade, a.s. (Poznámka 1) (629) -

Podiel na zisku dcérskych spoločností 5 203

Vyhlásené dividendy (145) (147)

Konečný stav 23 792

19 Analýza tržieb podľa segmentov
Primárny segment: Podľa kategórií výrobkov
Skupina je organizovaná ako jeden obchodný segment

- spracovanie a distribúcia rafinérskych výrobkov.

Základom výrobného programu Skupiny sú tri kategórie

výrobkov: rafinérske výrobky, petrochemické výrobky 

a plasty. Všetky výrobky sú vyrábané integrovaným

technologickým postupom cez niekoľko výrobných

medzistupňov zo základnej suroviny, ktorou je ropa.

Nižšie uvádzame jednotlivé výrobky každej z troch

kategórií výrobkov:

(a) Škálu výrobkov Skupiny tvorí nafta a benzín 

a množstvo motorových priemyselných 

a vykurovacích olejov pre domácnosti ako sú nafta, 

letecký benzín, ťažké oleje a skvapalnené 

benzínové plyny. Rafinérske destilačné zariadenia 

vyrábajú aj vákuové a atmosférické destiláty, 

ktoré Skupina spracúva v ostatných výrobných 

zariadeniach.

(b) V rámci kategórie petrochemických výrobkov sa 

predovšetkým vyrába etylén a propylén.

(c) V kategórii plastových výrobkov sú to predovšetkým

polyetylén a polypropylén, ktoré sa využívajú 

v stavebníctve, chemickom a tlačiarenskom 

priemysle.
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Druhotný segment: Tržby podľa geografických oblastí

Tržby podľa kategórií výrobkov možno analyzovať nasledovne:

Rok Rok 
(v mil. Sk) 2001 2000
Rafinérske výrobky 58 742 57 663

Petrochemické výrobky 5 234 6 054

Plasty 7 483 8 798

Ostatné 1 017 1 440

72 476 73 955

Rok Rok 
(v mil. Sk) 2001 2000
Slovenská republika 25 349 25 019

Česká republika 19 480 19 048

Rakúsko 8 728 8 869

Maďarsko 4 139 5 048

Nemecko   3 470 4 460

Poľsko  8 025 7 352

Iné krajiny 3 285 4 159

72 476 73 955

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Slovenská republika 46 045 60 310

Česká republika 3 691 3 098

Poľsko 1 581 828

Rakúsko 256 31

Iné krajiny 983 268

52 556 64 535

Aktíva

Investičné výdavky

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2001 2000
Slovenská republika 1 901 853

Česká republika 18 39

Rakúsko - 5

Poľsko 4 70

Iné krajiny - -

1923 967

Slovenská republika je domácou krajinou Slovnaftu, a.s., materskej spoločnosti. Väčšina aktív Skupiny sa nachádza 

na území Slovenskej republiky.
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20 Ostatné náklady

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby 98 (106)

Suroviny a spotrebný materiál 53 471 54 456

Osobné náklady (Poznámka 21) 2 164 1 944

Odpisy HIM (Poznámka 5) 3 642 3 571

Trvalé zníženie hodnoty HIM (Poznámka 5, 28) 97 323

Zúčtovanie výnosov budúcich období (Poznámka 13) (86) (32)

Zúčtovanie negatívneho goodwillu (Poznámka 6) (565) (7)

Strata zo zníženia hodnoty investícií (Poznámka 2, 28) 400 -

Náklady na opravy a údržbu 1 377 1 194

Náklady kapitalizované do majetku (4) -

Distribučné náklady 1 142 1 407

Zmena stavu opravnej položky k nedobytným pohľadávkam a zastaraným zásobám (42) 19

Zníženie opravnej pohľadávky v spoločnosti Slovnaft Moravia, s.r.o. (Poznámka 8) (794) -

Zmena stavu opravnej položky k environmentálnej rezerve 165 63

Ostatné prevádzkové náklady 5 539 3 757

Ostatné prevádzkové výnosy (455) (757)

Prevádzkové náklady spolu 66 419 65 832

V nákladoch na predaj sú zahrnuté:

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby 98 (106)

Suroviny a spotrebný materiál 53 741 54 456

Iné prevádzkové náklady 1 344 924

55 183 55 274

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

dcérskej spoločnosti Apollo Oil Rohstoff-handels GmbH

("Apollo Oil"). Apollo Oil berie na základe zmluvy

100% svojich dodávok ropy od Apollo Interoil. Apollo

Interoil je v 100%-nom vlastníctve spoločnosti J&S 

Services and Investment Ltd., ktorá zároveň vlastní 

aj zvyšných 33% v Apollo Oil. Transakcie medzi

spoločnosťami Slovnaft a.s. a Apollo Oil, ako aj medzi

Apollo Oil a Apollo Interoil, sa uskutočňujú na základe

bežných obchodných podmienok. 

21 Personálne (osobné) náklady

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Mzdy platy a prémie 1 505 1 393

Sociálne a dôchodkové zabezpečenie (Poznámka 29) 659 551

Osobné náklady spolu (Poznámka 20) 2 164 1 944

22 Príjem z finančných investícií

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Prijaté dividendy 1 1

Čerpanie/(tvorba) opravných položiek (Poznámka 9) - (40)

Zisk /(Strata) z predaja investícií 19 -

Podiel na zisku dcérskych a pridružených spoločností Skupiny 83 75

konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie (Poznámka 2)

103 36
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23 Čisté kurzové straty

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Kurzové straty týkajúce sa úverov 305 2 345

Kurzové straty z kapitálových transakcií s akcionármi - 70

Kurzové straty týkajúce sa obchodnej činnosti (140) 448

Čistá kurzová strata 165 2 863

24 Finančné náklady

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Nákladové úroky 893 2 233

Ostatné náklady na úvery a pôžičky 10 17

Amortizácia predajného opčného kontraktu - 284

Zmena skutočnej hodnoty "put opcie" na ropu vloženej do úverových zmlúv 440 -

Celkové finančné náklady 1 343 2 534

Výnosy z úrokov (225) (244)

Čisté finančné náklady 1 118 2 290

25 Zdanenie
Daň z príjmov zahŕňa nasledujúce:

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Splatná daň 932 1 251

Odložená daň (Poznámka 14) 740 (968)

Podiel na dani dcérskych a pridružených spoločností (Poznámka 2) 42 31

1714 314

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odsúhlasenie

vykázanej dane z príjmu a teoretickej čiastky 

vypočítanej s použitím štandardných daňových

sadzieb:

(v mil. Sk) Rok 2001 Rok 2000
Zisk /(strata) pred zdanením 4 877 3 006

Daň z príjmov právnických osôb vo výške 29 % 1 414 872

Dopad iných sadzieb dane v iných štátoch 2 2

Dopad dočasných rozdielov nezohľadnených v súvahe (293) (668)

Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 56 118

Dopad umorovania kumulovanej straty z minulých rokov (26) -

Dopad ostatných rozdielov:

- nezdaňované výnosy (193) (295)

- daňovo neuznateľné náklady 706 232

- ostatné rozdiely 5 (15)

- podiel na dani pridružených spoločností 42 31

Dodatočné zúčtovanie za predchádzajúce roky 1 37

Daň z príjmov za bežné obdobie 1 714 314

Finančné roky 2001 až 2000 stále podliehajú možnosti kontroly daňovými úradmi.
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26 Zisk na akciu

Rok  Rok  
2001 2000

Čistá (strata)/ zisk pripadajúci akcionárom (mil. Sk) 3 158 2 489

Počet akcií vyrátaný metódou váženého priemeru (v tisícoch) 20 625 229 17 082 174

Zisk na akciu (Sk na akciu) 153,1 145,7

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel čistého

zisku pripadajúceho akcionárom a počtu kmeňových 

akcií vyrátaného metódou váženého priemeru počas 

roka. 

Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie 

a preto prepočítaný zisk na akciu je rovnaký 

ako základný zisk na akciu.

27 Dividendy
Záväzky vyplývajúce z dividend nie sú účtované 

až do schválenia na výročnom valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie, konané 16. mája 2001, schválilo

výplatu dividend za rok 2000 vo výške 553 mil. Sk. 

28 Cash-flow z prevádzkovej činnosti

Rok Rok 
(v mil. Sk) 2001 2000
Prevádzkový hospodársky výsledok 6 057 8 123

Úpravy o:

Odpisy HIM (Poznámky 5 a 20) 3 642 3 571

Trvalé zníženie hodnoty HIM (Poznámky 5 a 20) 97 323

Trvalé zníženie hodnoty investícií (Poznámky 2 a 20) 400 -

Zúčtovanie výnosov budúcich období (Poznámka 13) (86) (32)

Amortizácia negatívneho goodwillu (Poznámka 6) (565) (7)

Strata z predaja HIM 65 81

(Zníženie) / zvýšenie opravných položiek 176 63

Zníženie / (zvýšenie) pohľadávok a poskytnutých preddavkov 884 (1 745)

Zníženie / (zvýšenie) stavu zásob 792 223

Zvýšenie / (zníženie) záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov (3 334) 1 928

Čistý cash-flow z prevádzkovej činnosti 8 128 12 528

Nepeňažné operácie

Najdôležitejšie nepeňažné operácie sú: 

• nerealizované kurzové rozdiely z prepočítania úverov

v cudzej mene (Poznámka 23);

• odpisy a trvalé zníženie hodnoty HIM;

• amortizácia negatívneho goodwillu; a

• zmeny v opravných položkách.

29 Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie
Skupina odvádza príspevky vo výške 35% a 3% z hrubej

mzdy až do výšky 32 000 Sk a 24 000 Sk mesačnej

hrubej mzdy na zamestnanca na povinné zdravotné

poistenie sociálne zabezpečenie a do fondu 

zamestnanosti do ktorých prispievajú zamestnanci

ďalšími 11,8% resp. 1% zo svojej mzdy maximálne však

do výšky 32 000 Sk a 24 000 Sk. Skupina nemá žiadnu

inú povinnosť odvodov do týchto fondov okrem

spomenutých povinne predpísaných sadzieb.
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30 Podmienené záväzky
Operatívny leasing
Skupina uzavrela v roku 2001 zmluvu o operatívnom lízingu. Budúce minimálne lízingové splátky 

sú agregované nasledovne:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Záväzky z operatívneho lízingu - minim. splátky
do 1 roka 58 -

od 1 do 5 rokov 111 -

nad 5 rokov 0 -

169 - 

minimálne lízingové splátky vo výkaze ziskov a strát 4

Kapitálové záväzky
K 31. decembru 2001 boli uzavreté zmluvy na obstaranie investícií v hodnote 108 mil. Sk (31. decembra 2000: 367 mil. Sk).

Podmienené záväzky
Boli poskytnuté nasledovné záruky:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Záruky poskytované tretím stranám 33 36

Súdne spory

Mende-Rosi

Slovnaft a.s. podal návrh na zrušenie rozhodnutia

Medzinárodného rozhodcovského súdu pri Obchodnej 

a priemyselnej komore Ruskej Federácie. Sovietsko-

československá spoločnosť Mende-Rosi si uplatnila

nárok na platbu za údajnú dodávku ropy pre Slovnaft.

Rozhodcovský súd rozhodol v prospech spoločnosti

Mende-Rosi a zaviazal Slovnaft k zaplateniu sumy 

približne 25 miliónov USD.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol 

že rozhodnutie Medzinárodného rozhodcovského súdu

pri Obchodnej a priemyselnej komore Ruskej Federácie

je neplatné na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

už nadobudlo účinnosť. Avšak žalobca si už uplatnil 

mimoriadne opravné prostriedky proti tomuto 

rozhodnutiu. Najvyšší súd Slovenskej republiky 

pripustil, že nemá právomoc zrušiť rozhodnutie 

Medzinárodného rozhodcovského súdu v Moskve 

a preto sa začalo opätovné pojednávanie na Krajskom

súde v Bratislave. Dňa 25. júna 2001 polícia začala

vyšetrovanie o možnosti falšovania dokumentácie. 

Mende-Rosi tiež požiadali súd v Rakúsku, aby zmrazil

objem finančných prostriedkov, ktorý OMV  A. G. dlží

Slovnaftu. OMV vyhlásili (vo vyhlásení tretej strany pre

súd), že 14. júna 1999 (dátum súdneho príkazu) dlžili

Slovnaftu 418 tis. USD, ale súčasne im Slovnaft 

v ten istý deň dlžil 622 tis. DEM. Ďalšie pojednávanie 

je stanovené na jún 2002. V súčasnosti nie je možné

predpovedať, ako posúdi tieto skutočnosti Rakúsky súd.

Vedenie Spoločnosti je presvedčené, že nevzniknú 

žiadne straty ani náklady súvisiace s týmto súdnom 

sporom, a preto opravná položka nemusí byť vytvorená.
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31 Štruktúra akcionárov
Hlavnými akcionármi Slovnaftu, a.s. sú:

31. decembra 31. decembra
(podiely v %) 2001 2000
MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 36,2 36,2

Slovintegra a.s. 28,7 28,7

Bank of New York 8,4 8,4

Fond národného majetku - 8,0

Všeobecná úverová banka a.s. 4,3 -

Slovbena a.s. 2,9 2,9

Istrobanka a.s. 2,5 -

Iní akcionári 17,0 15,8

100,0 100,0

Na základe dohody uzavretej s novým strategickým 

investorom MOL Hungarian Oil Gas Limited Company

("MOL") schválili akcionári na mimoriadnom Valnom

zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2000,

navýšenie základného imania o 4 156 276 akcií. 

7. novembra 2000 MOL upísal vo verejnej súťaži celkom

4 156 203 akcií za 38,0 USD na akciu. Nominálna 

hodnota nových akcií je   1 000 Sk na kus. 

32 Transakcie so spriaznenými stranami

Transakcie so spriaznenými stranami v priebehu obdobia a neukončené transakcie so spriaznenými stranami 

ku koncu obdobia zahŕňajú:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Tržby
Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s. 1 436 129

Slovbena, a.s. 33 -

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 1 174 -

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. via Proxar Slovakia Internationale 134 -

Spedition, a.s.

Coinco, a.s. 244 222

3 021 351

Nákupy 
Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s. 488 651

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 1 679 -

Coinco, a.s. 44 28

2 211 679

Predstavenstvo 
Odmeny členom predstavenstva 34 33
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32 Transakcie so spriaznenými stranami (pokračovanie)

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 2000
Pohľadávky 
Slovbena a.s. 6

Coinco a.s. 15 19

Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s. 1 -

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 736 -

HTH Benelux BV 92 88

Pohľadávky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou uvedenia do ekvivalencie 54 68

898 181

Záväzky
Coinco a.s. 1 2

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 54 -

Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s. 24 53

Záväzky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou uvedenia do ekvivalencie 170 105

249 160

Podľa názoru vedenia spoločnosti Slovnaft a.s. sa obchodné podmienky poskytované týmto spoločnostiam v zásade

nelíšia od bežných obchodných podmienok poskytovaných iným/inými spoločnostiam/spoločnosťami.

Vedeniu Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

33 Udalosti po súvahovom dni
Po 31. decembri 2001 neboli zaznamenané žiadne udalosti, ktoré by vyžadovali úpravy alebo zverejnenie vo finančných

výkazoch Spoločnosti.

34 Údaje za minulé účtovné obdobie
Niektoré údaje za minulé účtovné obdobie boli upravené tak aby boli v súlade s tohtoročnou prezentáciou účtovnej

závierky.
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Správa o činnosti Dozornej rady Slovnaft, a.s., 
za obdobie od riadneho valného zhromaždenia

dňa 16. 5. 2001

Táto správa dozornej rady za uplynulý rok 2001 bola

spracovaná na základe správy predstavenstva, výroku

audítora k účtovnej závierke a pravidelných hodnotení

činnosti spoločnosti.

Rok 2001 spoločnosť uzavrela ako úspešný. Bol to prvý

rok s účasťou strategického akcionára MOL Rt., rok, 

ktorý priniesol významné zmeny v riadení spoločnosti.

Za účelom zlepšenia efektivity Skupiny Slovnaft 

a zabezpečenia integrity marketingovej činnosti 

sa začlenili do organizácie spoločnosti Slovnaft

Benzinol, a.s. a Slovnaft Trade, a.s. 

Významne sa posilnila finančná pozícia spoločnosti,

reštrukturalizovalo sa úverové portfólio a zvýšila sa

hodnota majetku spoločnosti. 

Zužitkovaním priaznivého trhového prostredia, 

ako aj synergie plynúcej z partnerstva so spoločnosťou

MOL Rt., sa výsledky Slovnaft, a.s., v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, zlepšili. K tomuto zlepšeniu

výrazne prispelo i zvýšené zhodnotenie ropy

výhodnejším využívaním komplexu EFPA.

Dosiahnutie ešte lepších výsledkov v spracovaní ropy

bolo ovplyvnené niekoľkými neplánovanými odstávkami

výroby, z ktorých najvážnejšia bola odstávka 

spôsobená prerušením dodávky elektrickej energie 

do Slovnaftu v júli 2001, čo spôsobilo výpad všetkých

výrobných jednotiek. S cieľom znížiť počet podobných

udalostí spoločnosť podrobne prešetrila možnosti

zlepšenia.

Napriek nižšiemu prevádzkovému zisku dosiahla

spoločnosť zisk po zdanení vo výške 4,356 mld. SK, 

čo bolo pozitívne ovplyvnené najmä znížením 

finančných nákladov.

Dozorná rada venovala zvýšenú pozornosť zlepšeniu

činnosti interného auditu. V zhode s organizačnými 

zmenami sa vytvoril odbor interného auditu. Zmeny 

v riadení spoločnosti, ako aj štandardný rozsah 

zodpovednosti interného auditu si vyžiadali úpravu

funkcií a rozsahu zodpovedností predchodcu tohto

odboru. Interný audit bude vykonávať svoju činnosť 

v zhode so Štatútom interného auditu a bude riadený

Výborom pre interný audit. 

V súlade s novelizáciou Obchodného zákonníka

predložilo predstavenstvo spoločnosti dozornej rade 

na posúdenie návrh na zmenu stanov spoločnosti. 

Po preverení návrhu odporučila dozorná rada valnému

zhromaždeniu schváliť zmenu stanov spoločnosti 

v znení predloženom predstavenstvom.

Dozorná rada prerokovala audit konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2001, ktorý vykonala

spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

podľa medzinárodných účtovných štandardov. 

Podľa výroku, vydaného audítorom, konsolidovaná 

účtovná závierka vo všetkých významných aspektoch

pravdivo a vierohodne zobrazuje finančnú situáciu

spoločnosti Slovnaft, a.s., k 31.12.2001, ako aj výsledky

jej hospodárenia, zmien vlastného imania a cash flow

za rok 2000.

Dozorná rada, po preverení a prerokovaní správy 

predstavenstva o hospodárení za rok 2001, odporučila

valnému zhromaždeniu, schváliť ročnú účtovnú

závierku za rok 2001.

Dr. Ilona Bánhegyi

Bratislava 29. máj 2002
predseda dozornej rady
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Slovnaft Trade, a. s.
Dr. Vl. Clementisa 10, 820 09 Bratislava

tel.: 02/4828 2564

fax: 02/4828 2496

k 1. 1. 2002 zlúčený so Slovnaft, a. s.

Slovnaft Benzinol, a. s.
Mlynské Nivy 48, 813 19 Bratislava

tel.: 02/5823 9111

fax: 02/5823 9590

k 1. 7. 2001 zlúčený so Slovnaft, a. s.

Slovnaft Moravia, s. r. o.
Příkop 8, 602 00 Brno, ČR

tel.: +420/5/4517 5603

fax: +420/5/4521 5927

Slovnaft CS, a. s.
Příkop 8, 602 00 Brno, ČR

tel.: +420/5/4517 5602

fax: +420/5/4521 5927

Slovnaft Montáže a opravy, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 3120

fax: 02/4524 4191

Slovnaft Elektroservis, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 3575

fax: 02/4524 7530

Slovnaft Somea, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 3630

fax: 02/5859 7420

Slovnaft Reprografia, s. r. o.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 7463

fax: 02/4524 7463

Slovnaft Senes, s. r. o.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 4904

fax: 02/4055 8660

Slovnaft Trans, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4552 0041

fax: 02/4524 3041

Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/5859 7714

fax: 02/4524 4580

Slovnaft VÚRUP, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 8824

fax: 02/4524 6276

Dcérske spoločnosti
Slovnaft Rekreacentrum, a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/5859 7610

fax: 02/5859 7222

Slovnaft Polska, a. s.
Piastowska 44c, 30070 Krakow, Poľsko

tel.: +48/12/638 9020

fax: +48/12/638 9021

Slovnaft Ukrajina, s. r. o.
Sacharova 23a, Ivanofrankovsk, Ukrajina

tel.: +380/3422/22060

fax: +380/3422/59068

Slovnaft Supply and Trading, s. r. o.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/5859 7451

fax: 02/5859 7452

od 5. februára 2002 je spoločnosť

v likvidácii

Ukrslovnaft, s. r. o.
Stepana Bandery 1, 

Ivanofrankovsk 284 000, Ukrajina

tel.: +380/3422/59061

fax: +380/3422/59061

Benatech, a. s.
Kragujevská 12, 011 61 Žilina

tel.: 041/5640 614

fax: 041/5640 529

Slovfin o. c. p., a. s.
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/5859 7772

fax: 02/5859 7362

CHZP Apollo
M. Čulena 5, P. O. Box 77, 

810 11 Bratislava 111

tel.: 02/5296 3318

fax: 02/5296 3310

SWS, s. r. o.
závod Slovnaft, 076 72 Vojany

tel.: 056/6395 334

fax: 056/6395 334

Slovnaftprojekt, s. r. o.
Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava 23

tel.: 02/4524 7571

fax: 02/4524 4925

Apollo Oil Rohstoffhandels, Ges. m. b. H.
Reinerstrasse 5, Top III., 1030 Wien, Austria

tel.: 043/1/712 6720

fax: 043/1/712 6700



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

Tel.: 02 / 58 59 11 11
Fax: 02 / 45 24 37 50
Infolinka: 0800/173 173
www.slovnaft.sk
E-mail: info@slovnaft.sk


