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Skupina Slovnaft dosiahla v roku 2002 veľmi dobré

výsledky, upevnila si svoju pozíciu a zostáva vedúcou

spoločnosťou v oblasti spracovania ropy a petrochemic-

kého priemyslu v Slovenskej republike. Výrazné 

zameranie predaja produkcie na zahraničné trhy 

ju zaraďuje medzi najväčších slovenských exportérov.

Skupina dosiahla čistý zisk 3,05 mld. Sk, čo je mierne

nižšia hodnota v porovnaní s rekordnou úrovňou 

v predchádzajúcom roku. Manažment a zamestnanci

spoločnosti napriek tomu osvedčili svoju dobrú

pripravenosť a flexibilitu reagovať na nepriaznivé 

vplyvy externého i interného prostredia, čím ich

dokázali do značnej miery eliminovať. Vo všetkých 

činnostiach sme zaznamenali významné prehĺbenie

úrovne strategického partnerstva so spoločnosťou

MOL. Synergické prínosy a zvýšenie efektívnosti 

dosiahli hodnotu vyše 35 mil. USD, čím bola očakávaná

úroveň prekročená o takmer 8 mil. USD. 

Zlepšili sme najmä našu finančnú výkonnosť, 

vo výrobnom procese sme realizovali viaceré opatrenia

na zvýšenie efektívnosti, v spolupráci s MOL sme 

u motorových palív implementovali manažment 

jednotného predajného kanála, ďalší pokrok bol 

zaznamenaný v procese obstarávania i v optimalizácii

maloobchodných aktivít. Naplnenie programu

manažmentu na zníženie kontrolovateľných nákladov

vykázalo úsporu takmer 640 mil. Sk. V súlade s našou 

stratégiou sme začali realizovať transformačný proces,

v rámci ktorého sa implementuje nová stratégia

údržby, riadenie dodávateľského reťazca, reštruktu-

ralizácia spoločnosti na hodnotovo orientovanú 

organizáciu a pripravujeme program zvyšovania 

efektívnosti rafinérie.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, významný vplyv 

na finančné výsledky Skupiny Slovnaft mali vplyvy 

externého prostredia - vývoj ceny ropy, crack spready

motorových palív a výmenné kurzy. Priemerná cena 

referenčnej ropy Brent bola o 2,1 % vyššia ako v roku

2001, pričom od 12-mesačného minima na úrovni 

19 USD/barel v januári postupne rástla na najvyššiu

hodnotu viac ako 28,5 USD/barel v decembri. Mierny

pokles mesačných priemerov bol zaznamenaný v júni,

septembri a októbri. Cena ropy reagovala na vývoj 

vojensko-politickej situácie na Blízkom Východe 

a na vnútropolitickú situáciu vo Venezuele. Crack

spready motorových benzínov z veľmi nízkej úrovne 

začiatkom roku zaznamenali zvýšenie až počas letnej

motoristickej sezóny, aby v posledných troch 

mesiacoch opätovne poklesli na úroveň okolo 

50 USD/tonu. U motorovej nafty po zlepšení v septembri

došlo k ďalšiemu nárastu až v závere roka, na úroveň

38 až 43 USD/tonu. Pre vývoj výmenných kurzov

zahraničných mien bol v roku 2002 podstatný vývoj

Eura voči USD. Euro od začiatku roku posilňovalo voči

USD z hodnoty 0,86 a paritu dosiahlo v júni a jeho

posilňovanie pokračovalo až do konca roka. Slovenská

koruna počas celého roku okrem júla postupne posilňo-

vala voči USD, voči Euro posilnila najmä v posledných

štyroch mesiacoch, zrejme v dôsledku výsledkov

septembrových parlamentných volieb, pozvania SR 

do NATO a očakávaného vstupu SR do Európskej únie.

Prevádzkový zisk Skupiny Slovnaft dosiahol 53 % 

z úrovne predchádzajúceho roku, na čom sa podieľali

najmä vyššie uvedené negatívne vplyvy z externého

prostredia a neplánované odstávky strojnotechno-

logických zariadení. Tieto vplyvy boli čiastočne 

kompenzované realizovanými opatreniami na zníženie

nákladov, prínosom synergií a zvýšením efektívnosti 

vo všetkých činnostiach Skupiny. Veľmi nízka úroveň

úverového zaťaženia a kurzový vývoj významne prispeli

k zlepšeniu hospodárskeho výsledku z finančných 

operácií o 2 145 mil. Sk. Čistý zisk dosiahol 96,7 % 

z hodnoty roku 2001.

V prevádzkovej oblasti sme dosiahli najvyššiu výrobu

autobenzínov a motorovej nafty od vzniku spoločnosti.

Oproti roku 2001 vzrástla výroba autobenzínov o 9,7 %

a motorovej nafty o 3,6 %, a to hlavne vyšším využitím

krakovacích jednotiek a spoločnou optimalizáciou

chodu rafinérie v Bratislave a rafinérie spoločnosti 

MOL v Százhalombatte. Trhový dopyt bol podnetom 

pre zvýšenie výroby polyetylénu, polypropylénu, mazív,

asfaltov a oxidačnej zmesi, aromátov a petrochemických

výrobkov. Veľmi dobrú úroveň sme zaznamenali 

v parametri celkovej konverzie ropy, energetickej

náročnosti a v znížení výrobných strát. Na druhej 

strane nevyhli sme sa viacerým neplánovaným

odstávkam rozhodujúcich technologických zariadení

pre rôzne technické závady, nebyť čoho by bola 

produkcia motorových palív ešte vyššia. 

Pre domáci a zahraničný trh sme dodávali tradične

kompletný sortiment rafinérskych výrobkov, petroche-

mických výrobkov a plastov. Počas odstávok sme dopyt

motorových palív v SR uspokojili ich dovozom z MOL. 

Z dôvodu zvyšujúcej sa konkurencie v predaji motorových

palív sme v SR oproti predchádzajúcemu roku predali

menej autobenzínov, avšak predaj motorovej nafty

vzrástol. Aj keď sme u oboch výrobkov zaznamenali

určitý pokles trhového podielu, zostali sme najväčšou

predajnou a distribučnou spoločnosťou na domácom

trhu. Predaj motorových palív do zahraničia sa nám 
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podarilo zvýšiť najmä do ČR a Poľska. Napriek zvýšenému

predaju výrobkov a tovarov v objemovom vyjadrení 

oproti roku 2001, výnosy z predaja boli nižšie o 10%

najmä v dôsledku cenového vývoja. Zníženie tržieb 

sa týkalo nielen motorových palív, ale diferencovane 

aj plastov, petrochemických výrobkov a mazív.

V maloobchodnom predaji sa nám najlepšie darilo 

v sieti čerpacích staníc v Slovenskej republike. 

Predaj autobenzínov sme tu medziročne zvýšili o 6,5 %

a predaj motorovej nafty o 15,4 %. Upevnili sme si

vedúcu pozíciu na trhu v počte čerpacích staníc 

i v množstve predaja motorových palív. Veľkú pozornosť

sme venovali skvalitneniu služieb a rozšíreniu možnosti

bezhotovostných platieb.

Skupina Slovnaft venuje trvalo veľkú pozornosť

ochrane životného prostredia. V roku 2002 sme znížili

celkové množstvo emisií do ovzdušia, na čom 

sa podieľal najmä pokles emisií kysličníka siričitého 

a tuhých znečisťujúcich látok. Imisné limity a limity

množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných 

do recipientov sme aj s rezervou dodržali. Produkcia

odpadov bola nižšia a množstvo ich zhodnotenia sa

zvýšilo takmer o polovicu. Vykonali sme komplexnú 

inventarizáciu záväzkov v oblasti ochrany zdravia,

bezpečnosti a životného prostredia, ktoré vyplývajú 

z minulej, súčasnej i plánovanej prevádzky. Dosiahli

sme jeden z doteraz najlepších výsledkov v oblasti

bezpečnosti práce i veľmi dobrú úroveň kvality

výrobkov.

Na investície sme vynaložili 3,389 mld. Sk, čo je 2,5 krát

viac ako v predchádzajúcom roku. Ich zameranie bolo

na rozvoj rafinérie, maloobchodnej siete a zdokonaľo-

vanie existujúcich technológií. Išlo najmä o prípravu

projektov Polypropylén 3 a Hydrogenačná rafinácia

palív 7, pokračovanie rekonštrukcie skladovacích 

nádrží a čerpacích staníc a rozvoj informačných tech-

nológií a výpočtovej techniky.

Hlavnými cieľmi spoločnosti pre rok 2003 sú zvýšenie

ziskovosti a organizačnej efektívnosti prostredníctvom

implementácie projektu BRAVO – Reštrukturalizácie

spoločnosti na hodnotovo orientovanú organizáciu,

ďalšie zdokonaľovanie procesov, prehĺbenie využívania

synergií vyplývajúcich z úzkej kooperácie s MOL. Ďalej

je to pokračovanie implementácie novej stratégie

údržby vrátane reštrukturalizácie dcérskej spoločnosti

Slovnaft Montáže a opravy, a.s., riadenie

dodávateľského reťazca, začatie realizácie programu

zvýšenia efektívnosti rafinérie. V marketingových 

činnostiach je našim cieľom zdokonaliť koordináciu 

so spoločnosťami MOL a TVK.

V maloobchode je to ďalšia rekonštrukcia a modernizácia

siete čerpacích staníc v Slovenskej republike a zinten-

zívnenie budovania sietí v Českej republike a v Poľsku 

a poskytovanie vysoko kvalitných služieb a produktov

pre zákazníkov. 

V roku 2003 začne výstavba novej výrobnej jednotky

Polypropylén 3, ktorej uvedenie do prevádzky v roku

2005 bude znamenať podstatné rozšírenie výroby 

i sortimentu v súčasnosti vyrábaného polypropylénu.

Tiež začne aj výstavba novej jednotky Hydrogenačnej

rafinácie palív 7 na hĺbkové odsírenie motorovej nafty,

aby tento objemovo najvýznamnejší rafinérsky produkt

spĺňal kvalitatívne požiadavky európskej legislatívy.

V mene predstavenstva vyjadrujem vďaku všetkým

zamestnancom za vynaložené úsilie a veľmi dobré

výsledky dosiahnuté v hospodárskom roku 2002. 

Ďakujem našim akcionárom, obchodným partnerom 

a priaznivcom za ich podporu a dôveru.

Slavomír Hatina

predseda predstavenstva
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Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo

Slavomír Hatina
predseda predstavenstva

Jolana Petrášová
členka predstavenstva

Ján Kavec
člen predstavenstva,

námestník generálneho 

riaditeľa pre ľudské zdroje

Zalán Bács
člen predstavenstva

Zoltán Áldott
podpredseda predstavenstva

Vratko Kaššovic
člen predstavenstva,

generálny riaditeľ

Ferenc Dénes
člen predstavenstva

László Geszti
člen predstavenstva
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Dozorná rada

Ilona Bánhegyi predsedníčka dozornej rady

vedúca právneho odboru MOL, Rt.

Pavol Parák podpredseda dozornej rady

námestník generálneho riaditeľa

pre stratégiu, 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

Slovnaft 
Rekrea-

centrum, a.s.

Slovnaft

VÚRUP, a.s.

Slovfin,

o.c.p., a.s.

Benatech, 

a.s.

Slovnaft

Moravia, s.r.o.

Slovnaft Elek-

troservis, a.s.

Slovnaft CS,

a.s.

Slovnaft

Ukrajina, s.r.o.

Slovnaft MaO,

a.s.

Slovnaft

Polska, a.s.

MOL - Slovensko,

spol. s r.o.

Slovnaft 

Trans, a.s.

Slovnaft

Somea, a.s.

SWS, 

s.r.o.

Slovnaft

Senes, s.r.o.

Slovnaft 
Supply a Trading,

s.r.o.

Apollo Oil 
Rohstoffhandels,

GmbH

Ukrslovnaft,

s.r.o.

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

* * * *

*

*

*

* Bližšie informácie k jednotlivým spoločnostiam Skupiny Slovnaft nájdete na strane 62.
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Veľkoobchodná činnosť
Hlavným predmetom podnikania Slovnaft Skupina

je spracovanie ropy, distribúcia a predaj výrobkov 

z ropy.

Za rok 2002 hodnota tržieb z predaja vlastných

výrobkov, tovaru a služieb v porovnaní s rokom 2001

poklesla o 13,8 % hlavne vplyvom nepriaznivého 

cenového vývoja, zmien na trhu a neplánovaného

odstavenia niektorých výrobných jednotiek.

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. Dodávky ropy v priebehu

roka boli spoľahlivé a v súlade s programom riadenia

zásob a spracovania ropy.

Celkové výnosy z veľkoobchodného predaja motorových

palív poklesli o 10,0 % oproti 2001 najmä v dôsledku

poklesu crack spreadov a kótovaných cien motorových

palív na začiatku roku 2002. Z dôvodu agresívnej 

politiky multinacionálnych spoločností sa veľkoobchodné

tržby na domácom trhu znížili o 24,5 % oproti roku

2001, na základe čoho Slovnaft prijal v druhej polovici

roku 2002 príslušné opatrenia, ktorými dosiahol

zamedzenie ďalšieho poklesu. Na českom trhu tržby 

klesli o 6,8 % a na ostatných exportných trhoch sa 

zaznamenal pokles o 3,5 %.

Napriek poklesu tržieb si Slovnaft zachoval silné

postavenie hlavne na slovenskom trhu a v Českej 

republike. Kvalita pohonných hmôt v roku 2002 splnila

požiadavky príslušných európskych noriem EN 590 

a EN 228. S cieľom uspokojiť domáci dopyt 

po pohonných hmotách počas neplánovaných odstávok,

a tiež využiť logistické swapy na dosiahnutie 

efektívnejšieho zásobovania, nakúpil Slovnaft takmer

150 tisíc ton motorových palív od svojho strategického

partnera MOL.

Predaj motorových palív 
podľa teritória v roku 2002

SR
21 %

ČR
37 %

Nemecko
2 %

Rakúsko
19 %

Poľsko
13 %

Maďarsko
8 %

SR
25 %

ČR
35 %

Nemecko
2 %

Rakúsko
16 %

Poľsko
14 %

Maďarsko
7 %

Predaj motorových palív 
podľa teritória v roku 2001

Ostatný export
1 %
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Zákazníkom Slovnaftu bol ponúknutý kompletný 

sortiment petrochemických produktov. Tržby z predaja

petrochemických produktov boli oproti roku 2001

nižšie o 7,8 %. Export PCHV v porovnaní s rokom 2001

mierne vzrástol, ale predaj na domácom trhu bol

výrazne menší, ako v roku 2001. 

Predaj plastov bol začiatkom roka 2002 ovplyvnený 

neplánovanou odstávkou etylénovej jednotky. 

Tržby z predaja plastov boli oproti roku 2001 nižšie 

o 5,1 %. Hlavnými exportnými trhmi boli Nemecko,

Česká republika, Taliansko, Poľsko, Rakúsko 

a Maďarsko. V porovnaní z rokom 2001 sa celkovo

predalo do exportných krajín menej, okrem Nemecka 

a Talianska, kde predaj v roku 2002 vzrástol. V rámci

marketingovej stratégie prijatej skupinou MOL, ktorej

je Slovnaft súčasťou, sa v roku 2002 začalo 

s realizáciou jednokanálového predaja plastov 

do vybraných krajín ako Nemecko, Taliansko a Poľsko.

Predaj plastov 
podľa obchodného teritória v roku 2002

Ostatný export
16 %

SR
25 %

ČR
17 %

Nemecko
21 %

Taliansko
11 %

Rakúsko
4 %

Poľsko
4 %

Maďarsko
2 %

Ostatný export
25 %

SR
18 %

ČR
13 %

Nemecko
10 %

Rakúsko
8 %

Poľsko
16 %

Maďarsko
10 %

Ostatný export
18 %

SR
26 %

ČR
20 %

Nemecko
17 %

Taliansko
8 %

Rakúsko
4 %

Poľsko
5 %

Maďarsko
2 %

Predaj petrochemických výrobkov
podľa obchodného teritória v roku 2002

Ostatný export
25 % SR

27 %

ČR
10 %

Nemecko
8 %

Rakúsko
7 %

Poľsko
13 %

Maďarsko
10 %

Predaj petrochemických výrobkov
podľa obchodného teritória v roku 2001

Predaj plastov 
podľa obchodného teritória v roku 2001
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Predaj mazív sa v porovnaní s rokom 2001 významne

nemenil. Vo veľkoobchodnom predaji mazív bol 

zaznamenaný pokles tržieb o 4,2 %. Export do Českej

republiky bol, čo sa týka tržieb, v podstate rovnaký 

ako v roku 2001. 

Inovačné aktivity v roku 2002 boli zamerané 

na zavedenie technologicky nových výrobkov, ktoré

rozšírili ponúkaný sortiment a tiež i na technologicky

zdokonalené výrobky – mazacie oleje, plastické mazivá

a plasty. Pre motorové palivá predávané v našej sieti 

ČS sa zaviedla nová obchodná značka – Tempo Plus.

Celkovo spoločnosť rozšírila ponúkaný sortiment 

o 5 nových výrobkov a 17 technicky zdokonalených

výrobkov. 

Racionalizáciou štruktúry v Českej republike bolo 

zlúčenie ČS Slovnaft a Slovnaft Morávia do Slovnaft

Česká republika, pričom ďalšie úspory boli dosiahnuté

na poli zefektivnenia logistických činností. 

Uvedené údaje o tržbách neobsahujú výkony za prepravu tovarov.

Predaj mazív
podľa obchodného teritória v roku 2002

Predaj mazív
podľa obchodného teritória v roku 2001

Ostatný export
7 %

SR
66 %

ČR
27 %

Ostatný export
10 %

SR
64 %

ČR
26 %
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Maloobchodná činnosť
Slovnaft predáva svoje produkty – motorové palivá 

a mazivá aj prostredníctvom vlastnej siete čerpacích 

staníc v Slovenskej republike, Českej republike 

a v Poľsku. Na konci roku prevádzkovala spoločnosť 

362 čerpacích staníc. 

Slovnaft na domácom trhu
Ako veľa rokov predtým aj v roku 2002 si spoločnosť

udržala pozíciu lídra na trhu v Slovenskej republike 

a prevádzkovala 318 čerpacích staníc, čo predstavuje

42,8 % podiel na trhu čerpacích staníc. V tomto čísle sú

zahrnuté aj čerpacie stanice MOL Slovensko, ktoré boli

preznačkované na žlto-čierny dizajn. Okrem preznačko-

vania čerpacích staníc prebiehala v sieti aj rozsiahla

rekonštrukcia a reštrukturalizácia v zmysle stratégie.

Bolo zatvorených 12 čerpacích staníc a zrekonštruova-

ných bolo 25 čerpacích staníc. Na 20 čerpacích staniciach

boli vykonané úpravy v zmysle vysokého štandardu 

životného prostredia – rekuperácie I. a II. stupňa.

Rok 2002 možno celkovo charakterizovať ako rok zmien 

z pohľadu vnímania zákazníka. Slovnaft urobil niekoľko

ďalších krokov, ktoré ovplyvnili imidž značky Slovnaft.

Pre zlepšenie služieb zákazníkom organizovala

spoločnosť prieskum Mystery Shopping. Touto metódou

boli zhodnotené všetky ČS. Hodnotenie ČS je vnímané

„očami zákazníka“. Výsledky prieskumu boli využité 

na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb.

V júni bola uvedená na trh vlastná značka pre všetky

druhy motorových palív predávaných na čerpacích stani-

ciach vlastnej siete – Tempo Plus. Tlačová konferencia

sa konala na čerpacej stanici Viedenská cesta, ktorá bola

zároveň uvedená do žlto čierneho dizajnu.

Vysoká kvalita nových motorových palív bola odmenená

v rámci veľtrhu Incheba, kde získalo palivo Tempo Plus

95 Zlatú Inchebu. Motorové palivá získali aj národnú

cenu kvality SLOVAK GOLD za rok 2002, ktorou sú oceňo-

vané výrobky mimoriadnej kvality. Certifikát bol udelený

pre automobilové benzíny aj pre motorovú naftu. 

Počas mesiacov október – november prebiehala súťaž

„Tankujem Tempo Plus“, ktorou získala značka Tempo

Plus veľkú popularitu. Súťaž Tankujem Tempo Plus bola

komunikovaná v médiách. Súťažilo sa o palivovú kartu,

ktorá umožňuje majiteľovi tankovať  päť rokov zadarmo.

V priebehu polroka si zákazníci obľúbili značku Tempo

Plus čo preukázal aj zákaznícky prieskum na konci roku

2002, kde známosť značky dosiahla až 86%. Výhodou bol

aj synergický efekt dosiahnutý využitím systému Bonus,

kde zákazníci ocenili atraktivitu tovarov, čo sa prejavilo

ich zvýšeným čerpaním. Ďalšiu marketingovú výhodu

získal Slovnaft vzájomnou akceptáciou kariet Slovnaft 

a MOL, čím sa rozšírila ponuka pre zákazníkov. 

Bola vytvorená nová služba – možnosť objednania 

si palivovej karty priamo na čerpacej stanici. Pre karty

bol zavedený nový slogan „Pocit slobody na cestách“.

Môžeme konštatovať, že spoločnosti Slovnaft sa podarilo

v roku 2002 zvýšiť corporate image značky Slovnaft. 

Toto konštatovanie potvrdzuje aj fakt, že značka

Slovnaft vyhrala súťaž v čitateľskej ankete časopisu

Reader Digest Výber za rok 2002 o najlepšiu čerpaciu 

stanicu. Táto súťaž je organizovaná súčasne v rôznych

krajinách Európy. 

Slovnaft v zahraničí
V Poľsku prevádzkovala spoločnosť 4 čerpacie stanice.

Spoločnosť položila základy na rozvoj franchisingového

systému. Čerpacie stanice v Poľsku sa nachádzajú 

v oblasti Katowice - Krakow. V Českej republike 

prevádzkuje Slovnaft 40 čerpacích staníc, z ktorých

väčšina sa nachádza na Morave a v Sliezsku. Kvalita 

motorových palív z materskej firmy a lojalita zákazníkov

získaná dlhodobým pôsobením marketingových 

nástrojov sú zárukou ďalšieho rozvoja siete. 

Slovnaft
42,8 %

Shell
5 %

OMV
9,2 %

zdroj: SAPPO 

Ostatní
43 %

Slovnaft
37 %

Shell
8 %

OMV
14 %

Ostatní
41 %

Podiely počtov čerpacích staníc
na Slovensku v roku 2002

Podiely predaja v sieti čerpacích staníc
na Slovensku v roku 2002
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Výrobná činnosť
Rok 2002 môže byť z hľadiska výroby označený ako 

jeden z najlepších v histórii Slovnaftu. Docielením 

projektovaných výkonových parametrov boli 

dosiahnuté vo výrobe automobilových benzínov 

a motorovej nafty rekordné výsledky. Celá produkcia

motorových palív bola v roku 2002 dodávaná 

do distribučnej siete v kvalitatívnych parametroch

spĺňajúcich európske normy pre autobenzíny 

EN 229/99 a pre motorovú naftu EN 590/99. 

Nový bezolovnatý benzín Tempo Plus 95 dnes plne 

vyhovuje aj požiadavkám Európskej únie, ktoré vstúpia

do platnosti v roku 2005. Skupina je dobre pripravená

reagovať na požiadavky trhu a úspešne súťažiť s inými

rafinérskymi spoločnosťami.

Spracovanie ropy bolo udržiavané v optimálnom

rozsahu 5 – 6 mil. ton a dosiahlo úroveň 5,502 milióna

ton, čo je v porovnaní s rokom 2001 o 107 tisíc ton 

viac. Kvalita spracovanej ropy bola v súlade so zmluvne

dohodnutou špecifikáciou, s prakticky rovnakým 

obsahom svetlých frakcií v porovnaní s hodnotou v roku

2001.

Výroba automobilových benzínov bola v roku 2002 

o 138 tis. ton a motorovej nafty o 80 tis. ton vyššia 

ako v roku 2001. Lepšie výsledky vo výrobe motorových

palív boli dosiahnuté najmä lepším využitím 

krakovacích kapacít, vyšším spracovaním ropy, nižšími

stratami a optimálnym využívaním polotovarov. 

Výroba polyetylénu a polypropylénu bola tiež o 4,0 % 

a 9,0 % vyššia v porovnaní s rokom 2001.

V roku 2002 boli destilačné a krakovacie kapacity

využité o 2,6% a 5,6% viac ako v roku 2001, napriek

krátkodobej odstávke RHC a FCC počas roka. Aj keď to

nebolo plánované, odstávky a veľmi dobré výsledky

dosiahnuté v hospodárení so slopmi viedli k podstatne

nižším stratám. Špecifické straty prvýkrát dosiahli

úroveň nižšiu ako 10 kg/t spracovaného nástreku 

a celkové straty poklesli v medziročnom porovnaní 

o 27,1%.

2002 2001 2000
Celkové dodávané suroviny 5 887 5 790 5 682

Z toho ropa 5 502 5 395 5 320

Prepracovanie surovín pre zákazníkov 0 1 31

Spracovanie dodávanej suroviny (tisíce ton)

2002 2001 2000
Automobilové benzíny 1 555,7 1 417,6 1 372,9

Motorová nafta 2 268,9 2 189,2 2 023,9

Petrolej 41,1 49,9 46,8

Ťažký vykurovací olej 273,9 349,9 414,7

Mazivá 42,5 40,0 36,2

Asfalty a oxidačná zmes 95,3 74,1 78,9

Síra 60,7 57,2 51,4

Ostatné rafinérske produkty 181,9 187,5 216,6

Rafinérske produkty spolu 4 520,0 4 365,4 4 241,4
Petrochemické produkty 180,0 167,7 171,7
Plasty 249,4 236,0 234,0
Výroba spolu 4 949,4 4 769,1 4 647,1

Štruktúra výroby (tisíce ton)  
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Investičné náklady
V roku 2002 sa v Skupine Slovnaft vynaložilo 

3,389 mld. Sk na investičné projekty (CAPEX). 

Plán CAPEX bol zameraný na projekty:

• Napomáhajúce rastu, expanzii na nové trhy 

a zavedeniu nových produktov

• Udržiavajúce postavenia na trhu

• Spĺňajúce úradné a právne záväzky a BOZP

• Zlepšujúce vnútornú výkonnosť

Ako súčasť programu petrochemického rozvoja bola

podpísaná zmluva na dodávku na kľúč na pevnú sumu

pre polypropylénovú jednotku s kapacitou 255 kt/rok.

Plánovaný začiatok výroby je začiatkom roku 2005.

V roku 2002 pokračoval program rozvoja maloobchod-

nej siete. Ukončila sa výstavba dvoch nových a celková

rekonštrukcia 25 čerpacích staníc. Ďalších 80 staníc

podstúpilo rebranding alebo modernizáciu v súlade 

s novým dizajnom Slovnaftu a normami životného

prostredia.

Zrealizovala sa akvizícia MOL Slovensko, s.r.o. 

Do domácej maloobchodnej siete sa investovalo viac

ako 2,2 mld. Sk. Začala sa realizácia stratégie 

regionálnej maloobchodnej expanzie v Poľsku a Českej

republike. 

Bol ukončený výber kontraktora na dodávku výrobnej

jednotky na hĺbkovú hydrodesulfurizáciu plynového

oleja (s cieľom splniť špecifikácie EÚ pre kvalitu 

motorových pohonných hmôt Auto Oil II). Odovzdanie

je naplánované na koniec roku 2004. V roku 2002 

sa vynaložilo viac ako 140 mil. Sk na zabezpečenie 

licencií a základného inžinieringu ako aj na blending

benzínu, zariadenie spojené odsírovacou jednotkou. 

V oblasti projektov na ochranu životného prostredia sa

investovalo takmer 390 mil. Sk na splnenie požiadaviek

štátnych úradov. Najpodstatnejšia časť tejto sumy bola

vynaložená na program rekonštrukcie skladovacích 

nádrží (171 mil. Sk). 

CAPEX na rozvoj informačných technológií predstavoval

sumu 101 mil. Sk, so zameraním sa na upgrade 

a konsolidáciu existujúcej infraštruktúry informačných

technológií.

V rafinérskych, petrochemických a logistických 

zariadeniach spoločnosti sa do existujúcej technológie

a strojného vybavenia investovala suma 270 mil. Sk 

s cieľom vylepšiť vnútornú výkonnosť.

Dcérske spoločnosti investovali viac ako 110 mil. Sk,

pričom najväčšia časť pripadá na zahraničné dcérske

spoločnosti v oblasti maloobchodu a Slovnaft Trans.
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Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a kvalita
Politika HSE & Kvality
Aktivity spoločnosti Slovnaft v oblasti HSE a kvality

boli riadené HSE Záväzkami a Politikou ako aj Politikou

kvality, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2001. 

V rámci projektu STEP, ktorého cieľom je identifikácia 

a hodnotenie ohrozenia spoločnosti Slovnaft, 

jej zraniteľnosť a ochrana produktivity sa v roku 2002

začali práce na príprave Bezpečnostnej politiky.  

HSEQ Manažment
Náš záväzok integrovať HSE ciele a funkcie do nášho

systému riadenia na všetkých jeho úrovniach 

realizujeme prostredníctvom maticovej organizačnej

štruktúry riadenia s podporou HSEQ podvýborov. 

V súlade so záväzkom manažmentu zvyšovať produktivitu

a postupne obmedzovať nevýrobné činnosti, Slovnaft

vytvoril partnerstvo so spoločnosťou Group 4 Falck 

na výkon hasičských represívnych činností a likvidácie

havárií. Tento kontrakt je súčasťou transformačného

procesu, v rámci ktorého Zmluva o úrovni poskytova-

ných služieb zabezpečí zvyšovanie kvality požiarnej

represie, implementáciu najlepších praktík, investície

zo strany G4F a výnosy zo zmlúv s tretími stranami. 

Na druhej strane, integrácia preventívnych činností 

do odboru HSE v úseku Výroby zvýši kompetenciu 

organizácie. Je to úspešný pilotný model outsourcingu

ZHÚ na Slovensku. 

Rovnako sme reorganizovali Oddelenie kontroly 

pracovného prostredia, s cieľom zabezpečiť 

zefektívnenie merania pracovného prostredia a služieb

pre spoločnosť Slovnaft prostredníctvom kvalifiko-

vaného kontraktora, ktorým je naša dcérska spoločnosť

VÚRUP.

Dozorový audit systému riadenia kvality a environmentu

podľa noriem ISO 9001:1994 a ISO 14001 bol vykonaný

spoločnosťou SKQS v mesiaci jún 2002. 

Audítori skonštatovali, že systém kvality a environmen-

tálneho manažérstva je funkčný a vhodným spôsobom 

využívaný pre rozsah činností poskytovaných

spoločnosťou.

Koncom roka 2002 bola zahájená príprava projektu ISO

Certificate. Cieľom tohto projektu je mať vybudovaný

integrovaný systém riadenia kvality, životného 

prostredia a bezpečnosti podľa procesne orientovanej

normy ISO 9001:2000, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

V prvej fáze sa táto certifikácia bude týkať hlavných

procesov v prevádzkach areálu Vlčie hrdlo.

V roku 2002 bol v Predstavenstve schválený Strategický

plán implementácie Politiky kvality. Cieľom tohto 

strategického plánu je stať sa finalistom Európskej 

ceny za kvalitu v roku 2005. V tejto súvislosti sa v roku

2002 začalo so školeniami o samohodnotení podľa

modelu EFQM.

S cieľom dosiahnutia 100% zhody s právnymi 

požiadavkami sme pokračovali v hodnotení HSE

záväzkov, ktoré zohľadňujú novú legislatívu 

vyplývajúcu z Európskych právnych noriem.

Komplexnosť HSE problematiky zdôrazňuje skutočnosť,

že v roku 2002 bolo v HSE oblasti schválených 

67 právnych predpisov. 

Ako súčasť nášho záväzku zdieľať informácie a otvorene

komunikovať štruktúru HSEQ riadenia a dopad našich

činností, produktov a služieb sme zahájili každoročné

publikovanie HSE správy a zorganizovali sme otvorený

Deň HSE a kvality spolu so zainteresovanými stranami.

Jedným z príkladov nášho úsilia harmonizovať HSE

manažment so spoločnosťou MOL, zdieľať vedomosti 

a poučenia a využiť synergické efekty bol aj workshop

„Hodnotenie HSE rizík“, na ktorom sa zúčastnili

odborníci z MOL a TVK.
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Životné prostredie
V oblasti životného prostredia sme naďalej dosahovali

pokrok pri minimalizovaní tvorby odpadov a emisií.

Dokázali sme znížiť množstvo emisií do ovzdušia,

spotrebu vôd a produkciu odpadov. Trendy znižovania

týchto množstiev sú zrejmé z grafov. Emisie CO2

nepatrne vzrástli. Imisné limity a limity množstiev

znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd neboli

prekročené. V spolupráci s MOL neustále monitorujeme

vývoj európskej legislatívy týkajúcej sa obchodovania 

s emisiami skleníkových plynov. Množstvo 

zhodnoteného odpadu vzrástlo takmer o polovicu.

V súlade s našim HSE Záväzkom a Politikou sme zahájili

projekt SAGAL 2002 (Soil and Groundwater Assessment

of Logistics) za účelom potreby zhodnotenia

prieskumných, sanačných a monitorovacích prác 

a s cieľom stanovenia súčasných a potencionálnych

ekologických a zdravotných rizík vyplývajúcich 

z existencie environmentálnych záťaží, ktoré boli 

spôsobené dlhoročnou činnosťou prevádzok Logistiky 

a stanovenia doporučených sanačných limitov 

a postupov. Závery rizikových analýz budú nákladovo 

efektívnym riešením pre ďalší postup sanačných 

a monitorovacích prác v jednotlivých lokalitách.

Pokračovali sme v Programe rekonštrukcie nádrží 

vo Vlčom hrdle a Programe rekonštrukcie čerpacích 

staníc na Slovensku. Implementácia týchto programov

zabezpečí súlad s príslušnou legislatívou.

(tis. ton)
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Bezpečnosť
V roku 2002 sme dosiahli jeden z najlepších výsledkoch

v oblasti bezpečnosti práce v histórii Slovnaftu.

Indikátor úrazovosti LTIF (počet úrazov na milión

odpracovaných hodín) bol v Slovnaft, a.s., 

0,9 v porovnaní s 2,4 v roku 2001. V roku 2002 bolo 

v Skupine Slovnaft registrovaných 19 pracovných 

úrazov. V porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho roka došlo k poklesu o 18 úrazov.

Najčastejšou príčinou úrazov boli nedostatky osobných

predpokladov k riadnemu výkonu práce a najčastejším

zdrojom pracovných úrazov boli pracovné, prípadne

dopravné priestory ako zdroje pádov osôb. V roku 2002

nebola hlásená žiadna choroba z povolania.

Zaznamenali sme 8 pracovných úrazov dodávateľov

Skupiny Slovnaft. Nanešťastie došlo k jednému

smrteľnému úrazu dodávateľa následkom používania

nebezpečných postupov a spôsobov práce zo strany

postihnutého.

V roku 2002 bolo v Skupine Slovnaft zaznamenaných 

12 požiarov, čo znamená zvýšenie o 7 v porovnaní 

s minulým rokom. Škoda spôsobená požiarmi dosiahla

približne 2 mil. Sk a bola 8-krát vyššia ako v roku 2001.

K následným nepriamym škodám nedošlo. Z analýzy

príčin vzniku požiarov stanovených podľa celoštátneho

systému vyplýva, že väčšina požiarov vznikla 

z technických príčin.

Pokračujeme v započatej praxi každoročne vydávať 

podrobnú HSE správu. Viac podrobností z oblasti 

zdravia, bezpečnosti a životného prostredia nájdete 

v HSE správe 2002, ktorá bude publikovaná v prvej

polovici roku 2003 a bude k dispozícii v elektronickej

forme na internetovej stránke Slovnaftu

www.slovnaft.sk a v tlačenej forme na podnikovom 

odbore HSE a Kvality.
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Aktivity ľudských zdrojov
Evidenčné stavy zamestnancov za Slovnaft, a.s., a Skupiny Slovnaft

Rok Slovnaft, a.s. Skupina Slovnaft
2000 3 972 7 020

2001 4 221 6 550

2002 3 772 5 573

Počty zamestnancov ovplyvnila integrácia spoločnosti

Slovnaft Trade, a.s., do Slovnaft, a.s., realizácia

racionalizácie výkonu činností a zamestnancov 

a odčlenenie služieb a zamestnancov do externých

spoločností formou outsourcingu. Jednalo sa 

o outsourcing účtovníctva, mzdového účtovníctva 

a represívnej zložky hasičských služieb.

Vedením spoločnosti boli prijaté zásady etického

uvoľňovania zamestnancov a uskutočnilo sa školenie

manažérov v tejto oblasti. Zamestnávateľ ako štandard

poskytuje pre uvoľňovaných zamestnancov služby 

outplacementu, rekvalifikačných kurzov a právneho,

psychologického a personálneho poradenstva.

V sociálnej oblasti bol vypracovaný Sociálny program

na roky 2003 – 2005, ktorý bol rozšírený o nové 

sociálne služby zamestnancom. V oblasti sociálna 

výpomoc došlo k rozšíreniu o poskytovanie sociálnej

výpomoci na bývanie. Zamestnávateľ v rámci programu

začal poskytovať príspevok na úrazové a životné 

poistenie, čím pozitívne reagoval na transformujúci sa

systém dôchodkového zabezpečenia. Výrazne sa zvýšil

voliteľný sociálny príspevok, v rámci ktorého si môžu

zamestnanci hradiť výdavky na rôzne sociálne aktivity 

a potreby, bližšie uvedené v kolektívnej zmluve. 

Zvýšili sa aj príspevky zo strany zamestnávateľa 

na doplnkové dôchodkové poistenie do výšky zákonom

garantovaných daňových úľav. Radou zdravia bol

pripravený Program zdravia Skupiny Slovnaft na roky

2003 - 2005, ktorý svojím zameraním a programovými

aktivitami formuje ciele a priority Skupiny Slovnaft 

zamerané na podporu, ochranu a zlepšenie 

zdravotného stavu zamestnancov.

Rok 2002 bol prvým rokom realizácie opatrení 

na harmonizáciu príjmov zamestnancov Slovnaft 

a MOL. V rámci harmonizácie došlo k rastu základnej

mzdy zamestnancov – v priemere 15,9 %, niektorých

príplatkov – predovšetkým za prácu v nepretržitom

režime na 3600,- Sk mesačne. Súčasne došlo k zmenám

v štruktúre zložiek mzdy, k harmonizácii foriem 

a podmienok motivácie manažérov.

Koncom roku 2002 bola uzavretá Kolektívna zmluva 

na roky 2003 – 2005, ktorá obsahuje záväzky 

zabezpečujúce realizáciu mzdovej a sociálnej politiky

spoločnosti v najbližších rokoch a súčasne vytvára

predpoklady sociálneho zmieru so zástupcami 

zamestnancov. V záujme starostlivosti o mladé talenty

bol vypracovaný rozsiahly rozvojový program, ktorý je

súčasťou systému kariérového rozvoja.

V napĺňaní cieľov v oblasti rozvoja firemnej kultúry 

sa uskutočnila implementácia programu Etický kódex 

a uplatňovanie etických princípov v rámci celej

spoločnosti. 

Inštitút vzdelávania v roku 2002 zabezpečoval 

a realizoval vzdelávacie aktivity pre manažérov 

na všetkých stupňoch riadenia, špecialistov a ostatných

zamestnancov. Príprava odborných pracovníkov 

a ďalších zamestnancov bola realizovaná v súlade 

s ich súčasnou a perspektívnou odbornou činnosťou 

pre napĺňanie strategickej vízie. Prípravu mladých

schopných zamestnancov pre všetky spoločnosti

Skupiny Slovnaft zabezpečuje Stredné odborné učilište

chemické (SOUCH), V školskom roku 2001/2002 

zmaturovalo 89 študentov v odboroch: pracovník 

marketingu, chemik operátor, mechanik strojov 

a zariadení a mechanik elektronik. Trojročný učebný

pomer ukončilo 14 študentov. Do prvých ročníkov 

denného štúdia nastúpilo 64 študentov 

a do nadstavbového – večerného štúdia 66 študentov.
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Podnikové služby
Príprava dvoch strategických megaprojektov – Projekt

HRP 7 a Projekt PP3 sa začala v roku 2002 v spolupráci 

s Úsekom stratégie a čiastočne aj s MOL. 

Podnikové služby sa vo významnej miere zúčastnili 

na vytvorení novej stratégie a systému údržby 

pre Slovnaft. Tento proces zahŕňal aj vytvorenie

Integrovanej spoločnosti pre údržbu zlúčením troch 

dcérskych spoločností zameraných na údržbu - Slovnaft

Somea, Slovnaft MaO a Slovnaft Elektroservis. 

V oblasti informačných technológií sa hlavný dôraz 

kládol na projekt Upgrade Oracle GEMMS, ktorého

cieľom bol upgrade GEMMSu na OPM za účelom 

vybudovania prepojení medzi OPM a inými systémami, 

a tiež pre vytvorenie základu na elektronické 

obchodovanie. 

Na základe pilotného projektu i-nákupu sa vytvorili

základy pre zahájenie používania eKatalógu v celom

Slovnafte. 

Slovnaft v roku 2002 pokračoval v predaji nehnuteľností,

napr. administratívnej budovy na ul. Dr. Clementisa,

Mlynských Nivách a budovy Chémia, garáží, pozemkov

pod garážami a podnikových bytov. Od februára 2002

sa v Slovnafte zaviedla nová politika prenájmu. 

V roku 2002 sa realizoval program pre viac ako 120 

čerpacích staníc, ktorý zahŕňal rekonštrukcie, 

rebranding, modernizáciu a výstavbu nových čerpacích

staníc, zavedenie novej značky motorových palív. 

S vybranými dodávateľmi sa podpísali rámcové zmluvy

na obdobie 3 rokov na zariadenia čerpacích staníc, 

po uskutočnení spoločného tendra MOL-Slovnaft 

na zariadenia čerpacích staníc v strednej a východnej

Európe.

V roku 2002 sa realizovali veľké projekty outsourcingu,

napríklad outsourcing vnútropodnikovej autobusovej

prepravy, outsourcing stavebnej údržby. 

Podnikové služby pokračovali vo vyčleňovaní dcérskych

spoločností predajom obchodného podielu Slovnaft 

v Slovnaft Reprografia, v Slovnaft Senes a v Slovnaft-

Projekt. Následne boli s novými spoločnosťami

uzatvorené servisné zmluvy. 

Počas celého roka sa uskutočňovali výberové konania 

s vysokou hodnotou, pre výber bezpečnostnej služby, 

zabezpečenie kopírovacej techniky, správu ubytovní,

prenájom ubytovní, atď., s konečným cieľom 

centralizovať celý nákup pod Odbor nákupu. 10% 

objemu kontrolovaného Odborom nákupu – viac ako 

1 miliarda Sk – bola predmetom obchodných rokovaní

elektronickou formou.

Nové činnosti na Odbore nákupu zahŕňali postupné

zavedenie projektu párovania faktúr a zavedenie

nového systému merania nákupu a nových reportov. 

Prvá fáza racionalizácie a optimalizácie skladov bola

ukončená v roku 2002.
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Finančné výsledky
Výkaz ziskov a strát
Prevádzkový zisk Skupiny Slovnaft v roku 2002 dosiahol

hodnotu 3,23 miliardy Sk, čo síce neprekonalo 

historickú hodnotu v roku 2001, ale napriek tomu je to

slušný výsledok. Neplánovaná údržba počas prvého

štvrťroka a nepriaznivé podmienky na trhu v porovnaní

s predchádzajúcim rokom (podstatne nižšie crack

spready benzínov a nafty, nižší spread medzi Brentom 

a Uralom, vyššie ceny elektriny a zemného plynu, 

vývoj kurzu SKK/USD) počas prvého polroka zapríčinili

relatívne slabé výsledky. Avšak lepšie podmienky 

na trhu v druhom polroku a trvalé zameranie na zvýšenie

efektívnosti vo všetkých oblastiach Skupiny Slovnaft,

striktná kontrola čerpania nákladov spolu s realizo-

vanými synergiami s MOL pomohli podstatne zvýšiť

zisk.

Finančné výsledky sa v porovnaní s rokom 2001 

podstatne zlepšili (o 2 145 miliónov Sk) čo bolo 

spôsobené pozitívnym vývojom kurzu USD/SKK 

a nižšími nákladmi na úroky, z dôvodu extrémne nízkej

úrovne úverov a účinnému riadeniu toku hotovosti 

a precenenia opčnej prémie k FV elementu úveru ML III.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností, čistý zisk

Skupiny Slovnaft dosiahol 3,05 miliardy Sk, 

čo je 96,7 % hodnoty roku 2001.

Súvaha
Hmotný a nehmotný investičný majetok sa v porovnaní

s predchádzajúcim rokom znížil o 681 miliónov Sk, 

čo bolo spôsobené nízkymi investíciami a odpredajom

non-core aktív. Vysoká úroveň krátkodobých záväzkov

súvisí s posunom platby za ropu a zmenou pravidiel 

v platbe spotrebnej dane. Rezervy stúpli o 767 miliónov

Sk (tvorba rezerv na odstupné na roky 2003 – 2005 

vo výške 492 miliónov Sk a environmentálne rezervy

275 miliónov Sk). Bankové úvery významne klesli 

(o 5,70 miliardy Sk) ako dôsledok splatenia väčšiny 

dlhodobých úverov. Tieto fakty spôsobili podstatný

pokles použitého kapitálu (o 5,11 miliardy Sk)

v porovnaní s rokom 2001.

Slovnaft, a.s., na kapitálovom trhu
Akcie Slovnaft, a.s., sú obchodovateľné na trhu 

kótovaných cenných papierov Burzy cenných papierov 

v Bratislave (BCPB) a na Luxemburskej burze. 

Celkový objem obchodov na BCPB v roku 2002 dosiahol

počas 243 obchodných dní hodnotu 643 228 mil Sk.

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

9 588,9 mil. Sk (1,49 % celkového objemu obchodov

zrealizovaných na BCPB). Objem priamych obchodov 

s akciami oboch emisií spolu bol 9 544 mil. Sk, objem

kurzotvorných obchodov za obe emisie predstavuje

sumu 44,9 mil. Sk.

Akcie spoločnosti Slovnaft boli obchodované počas 190

obchodných dní. Minimálna dosiahnutá cena 1. emisie

pri kurzotvorných obchodoch bola 620,- Sk za akciu

dňa 9.7.2002. Maximálna cena pri kurzotvorných 

obchodoch 1 165,- Sk za akciu bola dosiahnutá

28.11.2002. Posledná cena za akciu bola 985,- Sk 

dňa 20.12.2002. 

Objem priamych obchodov s akciami prvej emisie bol 

7 732 mil. Sk (priemerná cena 821,97 Sk), zatiaľ čo 

objem kurzotvorných obchodov predstavoval 44,9 mil.

Sk (priemerná cena 788,80 Sk). Objem priamych 

obchodov s akciami druhej emisie dosiahol sumu 

1 811 mil. Sk (priemerná cena 668,08 Sk), zatiaľ čo 

objem kurzotvorných obchodov s týmito akciami 

bol 0,06 mil. Sk (priemerná cena 974,19 Sk).
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Štruktúra akcionárov Slovnaft, a.s., k 31. 12. 2002

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

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

Európska banka pre obnovu a rozvoj 1 725 750 8,4

Slovbena, a.s. 607 031 2,9

Slovnaft CV III 450 000 2,2

Miguelka Investments Limited 424 364 2,1

Poštová banka, a.s. 374 197 1,8

Capitalue S.A. 331 471 1,6

Reštitučný investičný fond, a.s. 306 000 1,5

Arthur, Bradley & Smith Limited 283 359 1,4

Istrokapitál, a.s. 270 176 1,3

OOST – Europa Participaties B.V. 262 500 1,3

Spolu 18 418 026 89,4
Ostatné právnické osoby 1 799 234 8,7

z toho: zahraničné právnické osoby 1 026 559 5,0

slovenské právnické osoby 772 675 3,7

Individuálni akcionári 407 969 1,9

Spolu 20 625 229 100,0
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Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2002

Úvod
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená 

v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné

výkazníctvo („MŠFV“), vrátane Medzinárodných 

účtovných štandardov („MÚŠ“) a ich interpretácií, 

ktoré uverejnila Rada pre Medzinárodné účtovné 

štandardy, k 31. decembru 2002 za Slovnaft, a.s.,

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

Konsolidovaná súvaha za predchádzajúce účtovné 

obdobie, k 31. decembru 2001 a súvisiace výkazy ziskov

a strát, zmien vlastného imania a cash flow za rok 2001

boli audítované audítormi Spoločnosti. Audítorská

správa zo dňa 18. marca 2002 ku konsolidovanej 

účtovnej závierke, z ktorej boli odvodené údaje za

predchádzajúce obdobie, 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.

Hlavná činnosť
Hlavným predmetom činnosti Skupiny je spracovanie

ropy, distribúcia a predaj výrobkov z ropy. 

Zamestnanci
Priemerný počet zamestnancov v Skupine, 

t.j. spoločnostiach konsolidovaných metódou úplnej

konsolidácie vrátane Slovnaft, a.s, počas roka 2002 

bol 5 112 (31. decembra 2001: 6 550). 

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 2002 
a správa nezávislých audítorov

Zostavená podľa Medzinárodných štandardov 
pre finančné výkazníctvo, vrátane Medzinárodných 

účtovných štandardov
marec 2003

29
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31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) Poznámky 2002 2001
AKTÍVA
Stále aktíva
Finančné investície v dcérskych a pridružených 1, 2 929 1 260

spoločnostiach a v spoločných podnikoch

Odložená daňová pohľadávka 11 267 262 

Pohľadávky 62 75 

Hmotný investičný majetok 3 36 139 36 820 

Goodwill („negatívny goodwill“) 4 322 (89)

Stále aktíva spolu 37 719 38 328 

Obežné aktíva
Zásoby 5 4 709 4 648

Pohľadávky a poskytnuté preddavky 6 7 680 7 892

Finančné investície k dispozícii na predaj 7 49 49

Finančný majetok 3 002 1 639

Obežné aktíva spolu 15 440 14 228

Aktíva spolu 53 159 52 556

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie 13 20 625 20 625

Emisné ážio 3 649 3 649

Nerozdelený zisk a rezerva na kurzové rozdiely 13 351 11 490

Vlastné imanie spolu 37 625 35 764

Podiely iných akcionárov 15 1 23

Dlhodobé záväzky
Úvery a iné pôžičky 8 2 260 6 888

Rezervy 9 671 269

Výnosy budúcich období 10 747 733

Záväzky 14 20

Dlhodobé záväzky spolu 3 692 7 910

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 12 10 803 7 099

Úvery a iné pôžičky 8 684 1 760

Rezervy 9 354 -

Krátkodobé záväzky spolu 11 841 8 859

Záväzky spolu 15 533 16 769

Vlastné imanie a záväzky spolu 53 159 52 556

Konsolidovaná súvaha
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Konsolidovaná súvaha

Konsolidovaná účtovná závierka na stranách 29 až 59 bola schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 21. marca 2003

a v jeho mene podpísaná:

Slavomír Hatina Vratko Kaššovic Heimo Tomann
predseda predstavenstva člen predstavenstva námestník GR

generálny riaditeľ pre financie
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Rok Rok
(v mil. Sk) Poznámky 2002 2001
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb 16 65 317 72 476

Náklady na predaj tovaru, výrobkov a služieb 17 (50 403) (55 183)

Hrubý zisk 14 914 17 293

Náklady na distribúciu 17 (1 034) (1 142)

Ostatné náklady 17 (10 653) (10 094)

Prevádzkový zisk 25 3 227 6 057

Zisk z finančných investícií 19 101 103

Finančné výnosy/(náklady) a  kurzové rozdiely 20, 21 864 (1 283)

Zisk pred zdanením 22 4 192 4 877

Daň 22 (1 160) (1 714)

Zisk po zdanení 3 032 3 163

Podiely iných akcionárov 15 22 (5)

Čistý zisk 23 3 054 3 158

Zisk na 1 akciu (v Sk) 23 148,0 153,1

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
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Základné Emisné Rezerva Neroz- Spolu
imanie ážio na kurzové delený

(v mil. Sk) rozdiely zisk
Stav k 1. januáru 2001

Po zohľadnení vplyvu MÚŠ 39 20 625 3 649 (12) 8 946 33 208

Čistý zisk za rok - - - 3 158 3 158

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

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

Schválené dividendy - - - (553) (553)

Stav k 31. decembru 2001 20 625 3 649 (43) 11 533 35 764

Čistý zisk za rok - - - 3 054 3 054

Dopad výmenných kurzov - - 3 - 3

Schválené dividendy - - - (1 196) (1 196)

Stav k 31. decembru 2002 20 625 3 649 (40) 13 391 37 625

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania
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Rok Rok
(v mil. Sk) Poznámky 2002 2001
Prevádzková činnosť
Cash-flow z prevádzkovej činnosti 25 10 431 8 128

Zaplatené úroky (305) (1 092)

Prijaté úroky 117 225

Dane z príjmu (platené) (692) (1 966)

Čistý cash-flow z prevádzkovej činnosti 9 551 5 295

Investičná činnosť
Obstaranie majetkových účastí v dcérskych spoločnostiach (458) (806)

(po vylúčení nadobudnutých peňažných prostriedkov)

Obstaranie majetkových účastí v dcérskych a pridružených - (10)

spoločnostiach konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie

Dividendy prijaté od spoločností konsolidovaných 2 129 70

metódou uvedenia do ekvivalencie

Príjmy z predaja finančných investícií 121 40

Obstaranie HIM 16 (2 429) (1 275)

Príjmy z predaja finančného majetku - 30

Príjmy z predaja HIM 188 169

Ostatné výnosy z finančných investícií 108 1

Prijaté štátne dotácie 10 68 69

Čistý cash-flow z investičnej činnosti (2 273) (1 712)

Financovanie
Čerpanie  dlhodobých úverov 269 3 715

Splatenie  dlhodobých úverov (3 384) (13 097)

Čerpanie krátkodobých úverov 18 761 14 774

Splatenie krátkodobých  úverov (19 794) (15 990)

Vyplatené dividendy (1 191) (549)

Vplyv kurzových rozdielov (576) (32)

Čistý cash-flow z financovania (5 915) (11 179)

Čisté zvýšenie/ (zníženie) finančného majetku 1 363 (7 596)

Počiatočný stav finančného majetku 1 639 9 235

Konečný stav finančného majetku 3 002 1 639

Konsolidovaný výkaz cash flow
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(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny  bola

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi 

pre finančné výkazníctvo vrátane Medzinárodných 

účtovných štandardov („MÚŠ“) vydaných Radou 

pre medzinárodné účtovné štandardy. Konsolidovaná

účtovná závierka bola zostavená uplatnením princípu

historických cien, ak nie je nižšie uvedené inak. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s platnými

účtovnými predpismi je nevyhnutné použitie odhadov 

a predpokladov, ktoré ovplyvňujú vykazované hodnoty

majetku a záväzkov a zverejnené podmienené aktíva 

a záväzky k dátumu účtovnej závierky, a taktiež vykazo-

vané výnosy a náklady za sledované obdobie. I keď sa

tieto odhady zakladajú na aktuálnych informáciách 

a vedomostiach vedenia, skutočnosť sa môže nakoniec

od týchto odhadov líšiť.

Skupina prijala v roku 2001 MÚŠ 39 Finančné nástroje:

Vykazovanie a oceňovanie. Finančný dopad prijatia 

tohto štandardu bol vykázaný v konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2001.

(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 konsolidácie od okamihu získania kontroly Skupinou

do dňa zániku tejto kontroly. 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 a 2). 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 2).

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 vyplýva-

júce 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. 

Goodwill a úpravy objektívnej hodnoty (fair value)

vznikajúce pri nadobudnutí zahraničných spoločností

sa vykazujú ako majetok a záväzky zahraničnej

spoločnosti a prepočítavajú sa výmenným kurzom

platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

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 obstarávacích 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.

Účtovné postupy

Najdôležitejšie účtovné postupy konzistentne uplatňované pri zostavovaní tejto konsolidovanej účtovnej závierky 

sú nasledovné:
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Pozemky, vlastnené v okamihu vzniku Spoločnosti, 

boli uvedené v hodnote stanovenej podľa platnej legis-

latívy 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 neodpisujú. 

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

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 

predpokladané použitie. Všetky ostatné finančné 

náklady sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát.

Náklady na opravy a údržbu sa zahŕňajú do výkazu

ziskov a strát toho obdobia, v ktorom boli vynaložené.

Významné náklady na renováciu sa zahŕňajú do 

účtovnej hodnoty majetku vtedy, ak je pravdepodobné,

že Skupina z nich bude mať ekonomický úžitok, ktorý

prevyšuje pôvodný výkonnostný štandard existujúceho

majetku. Významné renovácie sa odpisujú po zvyšnú

dobu ekonomickej životnosti daného majetku.

(d) Goodwill a negatívny goodwill
Goodwill predstavuje rozdiel medzi nižšou objektívnou

hodnotou získaného podielu Skupiny na čistých 

aktívach a jeho vyššou obstarávacou cenou v okamihu

obstarania.

Goodwill sa odpisuje počas jeho odhadovanej doby 

životnosti. Vedenie stanoví jeho odhadovanú dobu 

životnosti na základe hodnotenia jednotlivých

spoločností v čase ich nadobudnutia, pričom zohľadní

také faktory ako existujúci podiel na trhu, potenciál

pre budúci rast, a iné skutočnosti, charakteristické 

pre dané spoločnosti. Goodwill sa odpisuje maximálne

po dobu 15 rokov. 

Negatívny goodwill predstavuje rozdiel medzi vyššou

objektívnou hodnotou obstaraného podielu Skupiny 

na vlastnom imaní a jeho nižšou obstarávacou cenou.

Vykazuje sa v súvahe položke 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 identifikovateľné záväzky, 

sa rozpustí do výnosov v čase účtovania o týchto 

stratách a nákladoch. Zostatok negatívneho goodwillu,

ktorý nepresahuje objektívnu hodnotu získaných

nepeňažných aktív sa rozpúšťa do výnosov počas

priemernej zostávajúcej doby životnosti obstaraných

nepeňažných aktív. Hodnota negatívneho goodwillu

presahujúca objektívnu hodnotu obstaraných

nepeňažných aktív sa 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 výkaze ziskov a strát 

v období, kedy Spoločnosť podiel odpredala.

(e) Pokles hodnoty majetku
Pri hmotnom investičnom majetku a iných stálych 

aktívach vrátane goodwillu a nehmotného majetku, 

sa pri akejkoľvek udalosti alebo zmene okolností, 

ktoré by indikovali, že účtovná hodnota majetku nie je

realizovateľná, posúdi, či došlo k stratám zo zníženia

hodnoty majetku. Strata zo zníženia hodnoty majetku

sa vykazuje v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku

prevyšuje jeho realizovateľnú hodnotu. Realizovateľná

hodnota majetku je buď čistá predajná cena majetku,

alebo jeho použiteľná hodnota, podľa toho, ktorá je

vyššia. Pre účely stanovenia zníženia hodnoty majetku

sa jednotlivé položky majetku zaraďujú do najmenších

možných skupín, ktoré sa dajú identifikovať ako

samostatná jednotka generujúca peňažné toky.

(f) Finančné investície
Skupina člení 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
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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 objektívnych hodnotách (fair value). 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 objektívnej 

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. 

(g) 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 objektívnej

hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych 

leasingových splátok, podľa toho, ktorá z týchto dvoch

hodnôt je nižšia.

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 

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 vykazované vo výkaze ziskov a strát rovnomerne

počas doby trvania leasingu. 

(h) 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. Čistá realizovateľná hodnota predstavuje

odhadovanú predajnú cenu pri bežnom predaji, 

po odpočítaní nákladov na dokončenie a predajných

nákladov.  

(i) Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku sa oceňujú nominálnou

hodnotou, zníženou o opravnú položku. Opravná 

položka k pohľadávkam sa vytvára vtedy, ak existujú

objektívne dôkazy o tom, že Skupina nebude môcť

zinkasovať celú hodnotu pohľadávok podľa pôvodných

obchodných podmienok. Výška opravnej položky pred-

stavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky 

a jej realizovateľnou hodnotou, ktorá je stanovená 

na základe diskontovaných očakávaných peňažných

tokov. Použitá diskontná sadzba je trhová úroková

miera pre podobných dlžníkov. 

(j) 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. 

(k) 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 vplyvu

daní.

Dividendy z kmeňových akcií sú zaúčtované v období, 

v ktorom boli schválené. 

(l) 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 (po odpočítaní

transakčných poplatkov) a splatnou nominálnou 

hodnotou sa vykáže vo výkaze ziskov a strát počas doby

do splatnosti úveru. 
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(m) 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

daňových sadzieb platných k súvahovému dňu.

Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vyplývajú z rozdielov

medzi daňovou a účtovnou hodnotou hmotného 

investičného majetku a nerealizovaných kurzových

rozdielov, 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, kde Spoločnosť kontroluje

načasovanie realizácie týchto dočasných rozdielov 

a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú

realizované v blízkej budúcnosti.

(n) Zamestnanecké požitky
Z vyplatených hrubých miezd sa odvádzajú štátu

príspevky na zákonné zdravotné a dôchodkové 

zabezpečenie a príspevok do fondu zamestnanosti

podľa sadzieb platných počas roka. Náklady 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.

Na základe Kolektívnej zmluvy má Skupina dlhodobý

program so stanovenými požitkami, ktorý zahŕňa 

vyplatenie jednorazovej čiastky pri ukončení 

zamestnania, príspevky za odpracované roky a jubilejné

príspevky. Tieto požitky sú definované v Kolektívnej

zmluve. Tieto záväzky sú vykazované v rezervách.

(o) Štátne dotácie
Štátne dotácie poskytnuté na investičnú výstavbu sú

uvedené v dlhodobých záväzkoch ako výnosy budúcich

období a rovnomerne zúčtovávané do výkazu ziskov 

a strát počas doby ekonomickej životnosti príslušného

majetku.

(p) 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.

Rezervy na odstupné predstavujú náhrady zamestnancom

pri ukončení pracovného pomeru, a sú zúčtované 

v období, keď Skupina nadobudne zákonný alebo 

nepriamy záväzok tieto náhrady vyplatiť. Na náklady

súvisiace s bežnými pokračujúcimi činnosťami Skupiny

sa rezervy nevytvárajú. Náhrady zamestnancom 

pri ukončení pracovného pomeru, ktoré sa vyplatia

neskôr ako 12 mesiacov po súvahovom dni, 

sú diskontované na súčasnú hodnotu.

(q) Moment realizácie výnosov
Výnosy sú zaúčtované ku dňu dodávky a prijatia

výrobku alebo služby zákazníkom. Výnosy sú zaúčto-

vané bez DPH, po zľavách a  po eliminovaní predajov 

v rámci Skupiny.

Ostatné výnosy Skupiny sa účtujú nasledovne:

Úrokové výnosy - uplatnením efektívnej úrokovej 

miery.

Výnosy z dividend - keď Skupine vznikne nárok 

na výplatu 

(r) Údaje za minulé účtovné obdobie
Údaje za minulé účtovné obdobie sú podľa potreby 

upravené tak, aby boli v súlade so zmenami 

v prezentácii, ktoré sa uskutočnili v bežnom účtovnom

období.
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Riadenie finančného rizika
(1) Faktory finančného rizika

Aktivity Skupiny ju vystavujú rôznym finančným

rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu cien komodít,

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 vystavená kurzovému riziku, ktoré vzniká

predovšetkým pri nákupe ropy a pri predaji

rafinérskych a petrochemických produktov. Keďže 

pri rope a rafinérskych produktoch sa ceny stanovujú 

v USD, kým pri petrochemických produktoch v EUR,

výsledné riziko z pohybov kurzov mien je v USD. 

Na zabezpečenie menového zosúladenia skutočných

peňažných tokov využíva Skupina krátkodobé menové

swapy.

K 31. decembru 2002 predstavovala objektívna hodnota

otvorených pozícií Skupiny pre hedging peňažných

tokov 200 miliónov Sk. Skupina nemá žiadne otvorené

pozície v súvislosti s komoditnými kontraktmi. 

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. K 31. decembru 2002 vykazuje

Skupina úvery v hodnote 2 944 miliónov Sk, z čoho

väčšina je s pohyblivou úrokovou sadzbou. 

Keďže Skupina nemá žiadne významné aktíva, ktoré 

by boli zdrojom úrokov, nevyužíva k tomuto dátumu 

žiadne zaisťovacie nástroje. 

• Úverové riziko
Skupina neeviduje žiadnu významnejšiu koncentráciu

úverového rizika. Skupina prijala opatrenia zabezpeču-

júce, že produkty a služby sú poskytované odberateľom

s primeranou platobnou disciplínou, a že úverové riziko

nepresiahne prijateľnú mieru. Operácie s derivátmi 

a peňažné transakcie sa vykonávajú len prostred-

níctvom finančných inštitúcii s vysokým kreditom. 

• Riziko nedostatočnej likvidity
Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity 

predpokladá udržiavanie dostatočnej úrovne

peňažných prostriedkov, dostupnosť financovania

prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek,

aby bolo možné reagovať na dynamickú povahu 

podnikateľskej činnosti. Oddelenie Treasury 

Skupiny má k dispozícii úverovú linku vo výške 

9 606,3 milióna Sk. 

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

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 

kótovaných 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 výkazu ziskov a strát. 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) Odhad objektívnej hodnoty (fair value)
Objektívna hodnota verejne obchodovateľných 

derivátov, obchodovateľných cenných papierov 

a cenných papierov k dispozícii na predaj vychádza 

z kótovaných trhových cien ku dňu účtovnej závierky.

Objektívna hodnota forwardových menových 

kontraktov sa stanoví na základe forwardových kurzov

ku dňu účtovnej závierky. V prípade, že kótovaná

trhová cena nie je k dispozícii, objektívna hodnota 

sa stanoví 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 objektívnej

hodnoty sú nepoužiteľné, tieto investície sú ocenené 

v cene obstarania.

Predpokladá sa, že nominálna hodnota finančného 

majetku a záväzkov s dobou splatnosti kratšou ako 

jeden rok, znížená o odhadované úpravy, sa približne

rovná ich objektívnej hodnote. 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 nástroje.
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1 Štruktúra skupiny

Nižšie uvádzame zoznam najvýznamnejších dcérskych, pridružených spoločností a spoločných podnikov 

k 31. decembru 2002:

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

Dcérske spoločnosti konsolidované 
úplnou metódou
Slovnaft Česká republika, s.r.o. (1) Česká republika 100,0 úplná veľko- a maloobchod

Slovnaft Montáže a opravy, a.s. (2) Slovensko 100,0 úplná opravy a údržba

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

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

MOL Slovensko, s.r.o. Slovensko 100,0 úplná veľko- a maloobchod

Dcérske spoločnosti konsolidované 
metódou uvedenia do ekvivalencie
Benatech, a.s. Slovensko 100,0 do ekvivalencie prenájom a predaj

nepotrebných aktív 

Slovfin o.c.p., a.s. (v likvidácii) Slovensko 100,0 do ekvivalencie -

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

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

Slovnaft Ukrajina Ukrajina 89,0 do ekvivalencie veľkoobchod

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

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

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

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

(1) Spoločnosť Slovnaft Česká republika, s.r.o. vznikla zlúčením spoločností Slovnaft Moravia, s.r.o. a Slovnaft CS, 

a.s., s účinnosťou od 1. januára 2002 
(2) Slovnaft Somea a Slovnaft Elektroservis (spoločnosti konsolidované metódou uvedenia do ekvivalencie) sa zlúčili 

so spoločnosťou Slovnaft Montáže a opravy s účinnosťou od 1. októbra 2002
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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 podiely 

sú vo forme kmeňových akcií. 

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.

Počas roka Slovnaft, a.s., obstaral 100% akcií v MOL

Slovensko, s.r.o. za 1 145,5 mil. Sk. od MOL, Rt.,

spoločnosti, ktorá je významným akcionárom

spoločnosti Slovnaft, a.s. V tabuľke uvádzame výpočet

goodwillu z tejto akvizície.

31. decembra
(v mil. Sk) Poznámka 2002
Kúpna cena za MOL Slovensko 1 145
Mínus obstarané vlastné imanie (810)
Goodwill 4 335

2 Podiely Skupiny v podnikoch s rozhodujúcim a podstatným vplyvom 
a v spoločných podnikoch

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

s rozhodujúcim s podstatným 2002 2001
(v mil. Sk) vplyvom vplyvom
Stav 1. januára 798 102 360 1 260 1 353

Úbytky (37) (68) - (105) -

Vyplatené dividendy (47) (58) (24) (129) (70)

Podiel Skupiny na zisku (Poznámka 19) 59 24 4 87 83

Dopad zmeny konsolidačného poľa (24) - - (24) -

Zníženie základného imania (2) - (141) (143) -

Iné pohyby (20) - 34 14 45

Transfery z HIM (Poznámka 3) - - - - 291

Strata zo zníženia hodnoty - - - - (400)

(Poznámka 17)

Podiel Skupiny na dani z príjmov (19) - (12) (31) (42)

(Poznámka 22)

Stav 31. decembra 708 - 221 929 1 260

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

Skupina počas roka predala svoj podiel 

v spoločnostiach Slovnaft Reprografia, s.r.o., 

Slovnaft SENES, s.r.o., Priemyselné zdravotnícke 

centrum Slovnaft, a.s.

Skupina počas roka predala svoj 50 %-ný podiel 

v spoločnom podniku Slovpack, s.r.o, ktorý vyrába

a predáva výrobky a služby v obalovom priemysle.

KZ SK  27.5.2003  11:08  Stránka 14



Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke

42

3 Hmotný investičný majetok

Pozemky Budovy Výrobné Ostatný Obstaranie Spolu
stroje a hmotný investičného

(v mil. Sk) zariadenia majetok majetku
Rok 2002
Zostatková hodnota k 1. januáru 2002 4 573 14 460 16 142 540 1 105 36 820

Obstaranie dcérskych spoločností 211 486 139 1 27 864

Dopad zlúčenia dcérskych spoločnosti - 3 9 - 7 19

v minulosti konsolidovaných metódou 

uvedenia do ekvivalencie

Obstaranie HIM - - - - 2 244 2 244

Prijaté štátne dotácie (poznámka 10) - - - - 68 68

Zaradenie do používania 20 233 653 138 (1 044) -

Reklasifikácia zo zásob - 188 - - - 188

Úbytky HIM (86) (65) (57) (39) (77) (324)

Odpisy (poznámky 17 a 25) - (566) (2 685) (234) - (3 485)

Opravné položky (poznámka 25) - (134) (88) - 21 (201)

Kurzové rozdiely (13) (24) (14) (1) (2) (54)

Zostatková hodnota 4 705 14 581 14 099 405 2 349 36 139
k 31. decembru 2002

Stav k 31. decembru 2002
Obstarávacia hodnota 4 713 20 931 35 108 1 896 2 317 64 965
Oprávky a opravné položky (8) (6 350) (21 009) (1 491) 32 (28 826)

Zostatková hodnota 4 705 14 581 14 099 405 2 349 36 139
k 31. decembru 2002

Rok 2001
Počiatočná zostatková hodnota 4 694 14 881 18 427 756 766 39 524

k 1. januáru 2001

Obstaranie HIM - - - - 1 379 1 379

Štátne dotácie (Poznámka 10) - - - - 69 69

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

Presuny - 20 18 (38) - -

Úbytky HIM (20) (38) (62) (63) (51) (234)

Odpisy ( Poznámky 17 a 25 ) - (544) (2 783) (315) - (3 642)

Opravné položky (Poznámka 25) (1) (17) (94) - 15 (97)

Kurzové rozdiely 12 61 26 8 5 112

Transfery do dcérskych spoločností (122) (99) (70) - - (291)

konsolidovaných metódou uvedenia 

do ekvivalencie (Poznámka 2)

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

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)

Zostatková hodnota  4 573 14 460 16 142 540 1 105 36 820
k 31. decembru 2001
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Prenájom aktív
Hmotný investičný majetok zahŕňa zariadenia obstarané prostredníctvom finančného leasingu:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Obstarávacia cena 58 58

Oprávky (30) (12)

Zostatková hodnota 28 46

Presun aktív z dcérskych a pridružených spoločností
konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie
Hmotný investičný majetok sa zvýšil o 19 mil. Sk 

z titulu zlúčenia spoločností Slovnaft Somea a Slovnaft

Elektroservis, ktoré boli konsolidované metódou 

uvedenia do ekvivalencie, do plne konsolidovanej

spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy. 

Straty zo zníženia hodnoty majetku
Niektoré skladovacie kapacity vo vlastníctve Benatechu

a Slovnaftu boli v minulých rokoch plne pokryté 

opravnými položkami. V prípade tohto majetku 

je budúci predaj neistý a nemožno určiť výšku z neho

vyplývajúceho budúceho príjmu, preto opravné položky

boli ponechané bez zmeny.

Na základe rozhodnutia predstavenstva ukončiť výrobu

základových olejov pre mazivá ku koncu júna 2002, 

bola vytvorená opravná položka k majetku v účtovnej 

hodnote 248 mil. Sk, ktorá sa týka hmotného

investičného majetku, používaného pri výrobe týchto

olejov. 

Štátne dotácie
Hmotný investičný majetok zahŕňa majetok s účtovnou

hodnotou 747 mil. Sk, ktorý bol financovaný štátnymi

dotáciami (Poznámka 10). Časť tohto majetku 

v účtovnej hodnote 309 mil. Sk predstavujú 

nedokončené investície. Tieto aktíva, ktoré sa 

v súčasnosti používajú na podnikateľské účely boli

postavené pre používanie Štátnymi orgánmi SR,

zahŕňajúc ozbrojené sily v prípade stavu ohrozenia. 

V takýchto prípadoch môže byť používanie

spomínaných aktív pre potreby Skupiny obmedzené.
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4 Goodwill / (Negatívny goodwill)

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Počiatočná zostatková hodnota (89) (126)

Prírastky (Poznámka 1) 335 (528)

Amortizácia za obdobie (Poznámky 17 a 25) 76 565

Konečná zostatková hodnota 322 (89) 

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Obstarávacia hodnota 335 (811)

Oprávky (13) 722

Zostatková hodnota 322 (89)

Negatívny goodwill vznikol najmä 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.

V priebehu roka bol do výnosov zaúčtovaný negatívny

goodwill v hodnote 89 mil. Sk, ktorý sa týka 

enviromentálnych rezerv vytvorených počas roka

(Poznámka 9) v súvislosti s akvizičným plánom kúpy

minoritného podielu v spoločnosti Slovnaft Benzinol, a.s.

5 Zásoby

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Materiál 1 555 1 571

Nedokončená výroba a polotovary 1 623 1 491

Hotové výrobky 1 531 1 586

4 709 4 648

Zásoby surovín sú vykázané po zohľadnení opravnej 

položky na zastarané a pomaly obrátkové zásoby 

vo výške 135 mil. Sk (31. decembra 2001: 132 mil. Sk).
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6 Pohľadávky a poskytnuté preddavky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Pohľadávky z obchodného styku 5 481 4 491

Pohľadávky voči spoločnostiam v skupine zahrnutých 30 54

metódou uvedenia do ekvivalencie

Preddavok na daň z príjmov 14 233

Ostatné daňové pohľadávky 1 028 1 105

Ostatné pohľadávky 697 1 405

Preddavky na dividendy minoritným akcionárom - 1

Poskytnuté preddavky 430 603

7 680 7 892

Pohľadávky z obchodného styku sú vykázané po znížení

o opravnú položku na nedobytné a pochybné

pohľadávky vo výške 1 953 mil. Sk 

(31. december 2001: 2 023 mil. Sk). 

Poskytnuté preddavky zahŕňajú preddavky na nákup

katalyzátorov spotrebovaných vo výrobnom procese 

do jedného roka vo výške 345 mil. Sk 

(31. december 2001: 594 mil. Sk).

Všetky pohľadávky majú dobu splatnosti do 1 roka. 

Tieto finančné investície sú vykázané v ich objektívnej hodnote.

7 Finančné investície k dispozícii na predaj

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Stav k 1. januáru 49 30

Reklasifikácie - 70

Úbytky - (51)

Stav k 31. decembru 49 49
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K 31. decembru 2002 Skupina nevykazuje žiadnu časť

dlhodobých úverov splatných do jedného roka 

(31. decembra 2001: 65 mil. Sk). 

Počas roku 2002 Skupina predčasne splatila časť

úverov, ktoré k 31. decembru 2001 patrili 

do dlhodobých úverov vo výške 3 635 mil. Sk. 

8 Úvery a ostatné pôžičky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Úvery zahŕňajú:
Kontokorentné úvery 66 678

Bankové úvery 2 601 7 171

Záväzky z finančného leasingu 28 46

Objektívna hodnota „put opcie“ na ropu vloženej do úverovej zmluvy 249 753

2 944 8 648

Splatnosť
Do jedného roka 684 1 760

Medzi 1 a 2-mi rokmi 2 011 -

Medzi 2 a 5-mi rokmi 249 6 888

Po 5-tich rokoch - -

2 944 8 648

Záväzky z finančného leasingu – minimálne leasingové platby:
Do jedného roka 9 21  

Medzi 1 a 5-mi rokmi 19 30

Nad 5 rokov - -

28 51

Súčasná hodnota záväzkov z finančného leasingu je nasledovná:
Do jedného roka 9 17

Medzi 1 a 5-mi rokmi 19 29

Nad 5 rokov - -

28 46
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31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Úvery v slovenských korunách - -

Úvery v USD 2 373 7 492

Úvery v EUR 69 344

Úvery v českých korunách 502 354

Úvery v PLN - 458

Úvery celkom 2 944 8 648

Úvery Skupiny sú vystavené riziku zmien kurzov cudzích mien nasledovne:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Do 6 mesiacov 2 695 7 878

Medzi 6 a 1-ným rokom - 17

Medzi 1 a 5-mi rokmi 249 753

Úvery celkom 2 944 8 648

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

je nasledovná: 

K 31. decembru 2002 Skupina dodržala limity finančných ukazovateľov, ktoré sú stanovené v úverových zmluvách. 

Účtovné Objektívne Účtovné Objektívne
(v mil. Sk) hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty
Dlhodobé úvery 2 260 2 212 6 888 6 752

Účtovné hodnoty a objektívne hodnoty dlhodobých úverov sú nasledovné: 

Objektívne hodnoty sú odvodené z diskontovaných

peňažných tokov použitím úrokovej sadzby, 

ktorá bola podľa očakávaní vedenia spoločnosti

Skupine k dispozícii v deň účtovnej závierky. 

Účtovné hodnoty krátkodobých úverov sú približne

zhodné s ich objektívnou hodnotou.

Pri úveroch v hodnote 2 010 mil. Sk je úrok naviazaný

na trhovú cenu ropy v prípade, že táto klesne 

pod určitú úroveň. Tento derivát vložený do úveru 

bol v súlade s MÚŠ 39, prijatým skupinou 

1. januára 2001, vyňatý z hostiteľskej zmluvy 

a vykázaný v objektívnej hodnote 249 mil. Sk 

a bol zahrnutý do položky úvery, pričom zmena 

objektívnej skutočnej hodnoty bola zaúčtovaná 

do výnosov za tento rok. 

31. decembra 2002 31. decembra 2001
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Náklady Enviromen- Ostatné Celkom
na odstupné tálna rezerva

(v mil. Sk) a odchodné
1. januára 2002 74 184 11 269

Tvorba /(čerpanie) (Poznámky 17 a 25) 492 275 (11) 756

31. decembra 2002 566 459 - 1 025

Analýza rezerv

Dlhodobé 312 359 - 671

Krátkodobé 254 100 - 354

Spolu 566 459 - 1 025

Náklady na odstupné a odchodné
Skupina je rozhodnutá implementovať reštruktu

ralizačný plán, ktorý schválilo Predstavenstvo v roku

2002. Proces reštrukturalizácie bude mať za následok

predčasné ukončenie pracovného pomeru približne 

s 1000 pracovníkmi pred dosiahnutím dôchodkového

veku v horizonte nasledujúcich troch rokov.  

Skupina má vypracovaný podrobný plán prepúšťania 

a nie je pravdepodobné, že by v tomto pláne došlo 

k významným zmenám.

Zamestnanci majú nárok na vyplatenie jednorazovej 

čiastky pri odchode do starobného alebo invalidného

dôchodku, v závislosti od priemernej mzdy v Skupine. 

V roku 2002 sa neuskutočnilo ocenenie tohto záväzku

poistným matematikom.

V tejto účtovnej závierke má Skupina vytvorené rezervy

na odstupné a odchodné vo výške 566 mil. Sk.

Environmentálne rezervy
Legislatívne požiadavky na ochranu životného 

prostredia a enviromentálna politika Skupiny vzťahu-

júce sa na čerpacie stanice a skladovacie kapacity 

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. 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 prevádzkovala

ku koncu roka 2002, 318 čerpacích staníc, z ktorých

146 v niektorých ohľadoch nespĺňajú 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 jednej čerpacej 

stanice predstavujú v priemere 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 3,85 mil.

Sk na stanicu.

9 Rezervy na záväzky a náklady
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10 Výnosy budúcich období

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Počiatočná zostatková hodnota 733 750

Prijaté štátne dotácie (Poznámka 3) 68 69

Amortizácia počas obdobia (Poznámky 17 a 25) (54) (86)

Konečná zostatková hodnota 747 733

11 Odložená daň z príjmu

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Odložená daňová pohľadávka 527 500

Odložený daňový záväzok (260) (238)

Spolu 267 262

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 22) 

vznikajú z týchto dočasných rozdielov:

31. decembra Zaúčtované 31. decembra
(v mil. Sk) 2001 do výnosov 2002
Odložená daňová pohľadávka
Nerealizované kurzové straty 105 (38) 67
Strata z trvalého zníženia hodnoty HIM a tvorby rezerv 82 270 352
Transakčné náklady na navŕšenie základného imania 20 (7) 13
Skutočná hodnota derivátov podľa MÚŠ 39 188 (126) 62
Vplyv zlúčenia spoločnosti Slovnaft Benzinol, a.s. 82 (82) -
Daňové straty minulých období 21 (10) 11
Ostatné 2 19 21

Odložený daňový záväzok 
Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou HIM (238) (21) (259)

Odložená daňová pohľadávka netto 262 5 267

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa vzájomne

kompenzujú, keď sa dane z príjmu vzťahujú k tomu

istému daňovému úradu.

Daňové straty vo výške 380 mil. Sk (31. decembra

2001: 303 mil. Sk) v niektorých dcérskych 

spoločnostiach nespĺňajú podmienky na zúčtovanie 

odloženej daňovej pohľadávky, nakoľko existuje 

významná neistota ohľadne dostatočnosti budúcich

daňových ziskov, voči ktorým by tieto straty mohli 

byť umorené.
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12 Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Záväzky z obchodného styku 7 460 4 812

Záväzky voči spoločnostiam v Skupine zahrnutých metódou uvedenia do ekvivalencie 82 170

Daň z príjmu - splatná 229 5

Ostatné dane a sociálne zabezpečenie 1 605 589

Prechodné a dohadné účty pasív 1 427 1 523

10 803 7 099

13 Kmeňové akcie
Upísané základné imanie Spoločnosti predstavuje 

20 625 229 kmeňových akcií 

(31. decembra 2001: 20 625 229) s nominálnou 

hodnotou 1 000 Sk . Všetky akcie boli emitované 

a splatené v plnej výške. 

14 Nerozdelený zisk a rezerva na kurzové rozdiely
V súlade so slovenskou legislatívou Spoločnosť

rozdeľuje zisk do rôznych fondov.

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 rozdiely vzniká z rozdielov 

z prepočtu imania zahraničnej dcérskej spoločnosti 

alebo zahraničnej pridruženej spoločnosti kurzom

platným k súvahovému dňu spolu s rozdielom 

z prepočtu výkazu ziskov a strát priemerným kurzom 

za obdobie.

15 Podiely iných akcionárov

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Počiatočný stav 23 792

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

Podiel na zisku dcérskych spoločností (22) 5

Schválené dividendy - (145)

Konečný stav 1 23
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16 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 rafinérskych výrobkov Skupiny tvorí nafta 

a benzín a rôzne motorové, priemyselné 

a vykurovacie oleje ďalej letecký benzín, 

ťažké oleje a petrolej. 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.

Druhotný segment: Tržby podľa geografických oblastí

Tržby podľa kategórií výrobkov možno analyzovať nasledovne:

Rok Rok 
(v mil. Sk) 2002 2001
Rafinérske výrobky 53 778 58 742

Petrochemické výrobky 3 600 5 234

Plasty 7 079 7 483

Ostatné 860 1 017

65 317 72 476

Rok Rok 
(v mil. Sk) 2002 2001
Slovenská republika 21 067 25 349

Česká republika 17 776 19 480

Rakúsko 9 031 8 728

Maďarsko 4 578 4 139

Nemecko      3 437 3 470

Poľsko     6 517 8 025

Iné krajiny 2 911 3 285

65 317 72 476

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Slovenská republika 46 547 46 045 

Česká republika 3 452 3 691

Poľsko 1 411 1 581

Rakúsko 61 256

Iné krajiny 1 688 983

53 159 52 556

Aktíva
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Investičné výdavky

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Slovenská republika 2 307 1 253

Česká republika 80 18

Poľsko 42 4

2 429 1 275

Slovenská republika je domácou krajinou Slovnaftu, a.s., materskej spoločnosti a zároveň hlavnou krajinou, 

v ktorej Skupina pôsobí. Väčšina aktív Skupiny sa nachádza na území Slovenskej republiky. 

17 Ostatné náklady

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

dcérskej spoločnosti Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH

(„Apollo Oil“). Apollo Oil nakupuje  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. 

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby (77) 98

Suroviny a spotrebný materiál 48 822 53 471

Osobné náklady (Poznámka 18) 2 438 2 164

Odpisy HIM (Poznámka 3) 3 485 3 642

Pokles hodnoty HIM (Poznámka 3, 25) 201 97

Zúčtovanie výnosov budúcich období (Poznámka 10) (54) (86)

Zúčtovanie negatívneho goodwillu (Poznámka 4) (76) (565)

Strata zo zníženia hodnoty investícií (Poznámka 2, 25) - 400

Náklady na opravy a údržbu 1 188 1 377

Náklady kapitalizované do majetku - (4)

Distribučné náklady 1 034 1 142

Zmena stavu opravnej položky k nedobytným pohľadávkam a zastaraným zásobám (81) (42)

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

Zmena stavu environmentálnej rezervy a rezervy na odstupné (Poznámka 9) 756 165

Ostatné prevádzkové náklady 4 858 5 539

Ostatné prevádzkové výnosy (404) (455)

Prevádzkové náklady spolu 62 090 66 419

V nákladoch na predaj sú zahrnuté:

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby (77) 98

Suroviny a spotrebný materiál 48 822 53 741

Iné prevádzkové náklady 1 658 1 344

50 403 55 183
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18 Osobné náklady

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Mzdy platy a prémie 1 700 1 505

Sociálne a dôchodkové zabezpečenie 738 659

Osobné náklady spolu (Poznámka 17) 2 438 2 164

19 Výnosy z finančných investícií

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Prijaté dividendy 1 1

Zisk z predaja investícií 13 19

Podiel na zisku dcérskych a pridružených spoločností Skupiny 87 83

konsolidovaných metódou uvedenia do ekvivalencie (Poznámka 2)

101 103

20 Kurzové zisky/(straty), netto 

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Kurzové zisky/ (straty) týkajúce sa úverov 1 181 (305)

Kurzové (straty) / zisky týkajúce sa obchodnej činnosti (642) 140

Čistý kurzový zisk/ (strata) 539 (165)

21 Finančné výnosy a (náklady) 

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Nákladové úroky (211) (893)

Ostatné výnosy (náklady) na úvery a pôžičky (85) 10

Zmena skutočnej hodnoty „put opcie“ na ropu vloženej do úverových zmlúv 504 (440)

Výnosy z úrokov 117 225

Čisté finančné výnosy / (náklady) 325 (1 118)
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Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Splatná daň 1 134 932

Odložená daň (Poznámka 11) (5) 740

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

1 160 1 714

22 Zdanenie
Daň z príjmov zahŕňa nasledujúce:

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmu a teoretickej čiastky vypočítanej s použitím

štandardných daňových sadzieb:

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Zisk /(strata) pred zdanením 4 192 4 877

Daň z príjmov právnických osôb vo výške 25 % (29% v roku 2001) 1 048 1 414

Dopad iných sadzieb dane v iných štátoch 3 2

Dopad dočasných rozdielov nezohľadnených v súvahe 87 (293)

Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 15 56

Dopad umorovania daňových strát z minulých rokov (15) (26)

Dopad ostatných rozdielov:

- nezdaňované výnosy (260) (193)

- daňovo neuznateľné náklady 247 706

- ostatné rozdiely 4 5

- podiel na dani pridružených spoločností 31 42

Dodatočné zúčtovanie za predchádzajúce roky - 1

Daň z príjmov za bežné obdobie 1 160 1 714

Finančné roky 2002 až 2001 stále podliehajú možnosti kontroly daňovými úradmi.

23 Zisk na akciu

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Čistá (strata)/ zisk pripadajúci akcionárom (mil. Sk) 3 054 3 158

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

Zisk na akciu (Sk na akciu) 148,0 153,1

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel čistého

zisku pripadajúceho akcionárom a počtu kmeňových 

akcií, ktorý sa vypočíta metódou váženého priemeru

počas roka. 

Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie 

a preto prepočítaný zisk na akciu je rovnaký ako 

základný zisk na akciu.
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24 Dividendy
Záväzky vyplývajúce z dividend nie sú účtované 

až do schválenia na výročnom valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie, konané 29. mája 2002, schválilo

výplatu dividend za rok 2001 vo výške 1 196 mil. Sk.

25 Cash-flow z prevádzkovej činnosti

Rok  Rok  
(v mil. Sk) 2002 2001
Prevádzkový hospodársky výsledok 3 227 6 057

Úpravy o:

Odpisy HIM (Poznámky 3 a 17) 3 485 3 642

Trvalé zníženie hodnoty HIM (Poznámky 3 a 17) 201 97

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

Iné nepeňažné pohyby v HIM (136) -

Zúčtovanie výnosov budúcich období (Poznámka 10) (54) (86)

Amortizácia negatívneho goodwillu (Poznámka 4) (76) (565)

Strata z predaja HIM 34 65

(Zníženie) / zvýšenie opravných položiek (Poznámka 9) 756 176

Zníženie / (zvýšenie) pohľadávok a poskytnutých preddavkov (664) 884

Zníženie / (zvýšenie) stavu zásob (28) 792

Zvýšenie / (zníženie) záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov 3 686 (3 334)

Čistý cash-flow z prevádzkovej činnosti 10 431 8 128

Nepeňažné operácie

Najdôležitejšie nepeňažné operácie sú: 

• odpisy a opravné položky k hmotnému investičnému 

majetku;

• amortizácia negatívneho goodwillu; a

• zmeny v rezervách

26 Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie
Skupina odvádza príspevok vo výške 25% hrubej mzdy

za každého zamestnanca do výšky maximálne 

z 32 000 Sk na povinné sociálne zabezpečenie a 13 %

hrubej mzdy do výšky maximálne z 24 000 Sk 

na povinné zdravotné poistenie a do fondu 

zamestnanosti. Do týchto fondov prispievajú 

zamestnanci ďalšími 7,3% resp. 4,7% zo svojej mzdy 

do výšky hore uvedených limitov. Skupina nemá žiadnu

inú povinnosť odvodov do týchto fondov okrem

spomenutých povinne predpísaných sadzieb.
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27 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) 2002 2001
Záväzky z operatívneho lízingu - minim. splátky
do 1 roka 100 58

od 1 do 5 rokov 99 111

nad 5 rokov - -

199 169

Minimálne lízingové splátky zaúčtované počas roka 104 4

Podmienené záväzky
Skupina poskytla nasledovné záruky:

31. decembra 31. decembra
(v mil. Sk) 2002 2001
Záruky poskytované tretím stranám 27 36

Súdne spory

Mende-Rosi

Slovnaft, a.s., je odporca v prípade súdneho rozhodnutia,

ktoré vydal Medzinárodný obchodný arbitrážny tribunál

pri Obchodnej a priemyselnej komore Ruskej federácie.

Československo-sovietska spoločnosť Mende-Rossi 

si nárokovala platbu za ropu, ktorú údajne dodala

Slovnaftu, a.s. Tribunál pôvodne rozhodol v prospech

Mende-Rossi a priznal jej čiastku približne vo výške 

25 mil. USD.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že rozhod-

nutie Arbitrážneho súdu v Moskve na území Slovenskej

republiky nemá právnu účinnosť. Žalobca však podal

proti tomuto rozhodnutiu mimoriadny opravný

prostriedok. Najvyšší súd Slovenskej republiky následne

uznal, že nemá právomoc zrušiť rozhodnutie

Arbitrážneho súdu v Moskve.

Slovnaft, a.s. preto podal žalobu na Okresný súd

Bratislava II na určenie nevykonateľnosti 

rozhodcovského nálezu Medzinárodného arbitrážneho

súdu. Okresný súd spojil žalobu Mende Rossi 

na vykonateľnosť rozhodcovského nálezu so žalobou

Slovnaftu, a.s. do jedného konania. Dňa 19. novembra

2002 vydal Okresný súd Bratislava II uznesenie, 

kde žalobu Mende Rossi o výkon rozhodnutia zamietol. 

Uznesenie nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko sa

Mende Rossi odvolal. Krajský súd Bratislava, ktorý bude

vo veci rozhodovať, ešte pojednávanie nenariadil.

Mende-Rosi tiež požiadali súd v Rakúsku, aby zmrazil 

objem finančných prostriedkov, ktorý OMV  A. G. 

dlží Slovnaftu. Spoločnosť OMV uviedla (vo svojom 

vyhlásení tretej strany pred súdom), že k 14. júnu 1999

(k dátumu nariadenia) dlžila Slovnaftu 418 tis. USD,

avšak tiež že Slovnaft jej zároveň dlžil 622 tis. DM. 

V súčasnosti nie je možné predpovedať, ako posúdi 

tieto skutočnosti Rakúsky súd. 

Predstavenstvo Spoločnosti je na základe názoru

právneho poradcu presvedčené, že nevzniknú žiadne 

straty ani významné náklady súvisiace s týmto súdnym

sporom, a preto nemusí byť vytvorená rezerva.

Spor s Daňovým úradom Bratislava II (DR SR) 
Slovnaft podal dňa 16. júna 2002 žalobu na Najvyšší

súd SR (NS SR) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí 

a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutí, 

ktoré vydal Daňový úrad Bratislava II. po opakovanej

daňovej kontrole v Slovnafte ako právnom nástupcovi

daňového subjektu Slovnaft Trade, a.s., ktorý sa zrušil

bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovnaft, a.s.,

dňom 31.12.2001.

Daňový úrad nadväzne na opakovanú daňovú kontrolu

vydal v apríli 2002 z dôvodu „sfalšovaných“ vývozov

niektorých zákazníkov rozhodnutie o dodatočnom

vyrubení spotrebnej dane vo výške 145 mil. Sk 

za rok 1998, uložení pokuty vo výške 145 mil. Sk, 

dodatočnom vyrubení dane z pridanej hodnoty vo výške

55 mil. Sk a zvýšení dane z pridanej hodnoty vo výške

28 mil. Sk.
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Proti týmto rozhodnutiam podal Slovnaft odvolanie 

v zákonnej lehote z dôvodov, že opakovaná kontrola

bola nariadená neoprávneným subjektom, zistenie

skutkového stavu veci bolo nedostatočné, a tým, 

že Slovnaft, a.s., neporušil žiadnu zákonom uloženú

povinnosť nemôže byť v žiadnom prípade sankciono-

vaný. Odvolanie bolo zamietnuté a Daňové riaditeľstvo

potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.

Nadväzne na podanú žalobu Najvyšší súd dňa 

18. septembra 2002 rozhodol o odklade vykonateľnosti

týchto rozhodnutí až do právoplatnosti rozhodnutia 

o žalobách.

Právny názor z októbra 2002 predpokladal zrušenie 

napadnutých rozhodnutí a vrátenie veci žalovanému 

na ďalšie konanie.

Dňa 27. februára 2003 sa uskutočnilo pojednávanie 

v uvedenej veci na Najvyššom súde SR a svojim rozhod-

nutím Najvyšší súd nevyhovel žalobe Slovnaft, a.s., 

proti rozhodnutiam Daňového riaditeľstva. Dôvody 

tohto rozhodnutia budú známe až po obdržaní 

písomného vyhotovenia rozsudku.  

Rozhodnutie najvyššieho súdu nie je právoplatné, 

pretože existuje možnosť podania odvolania, 

ktorú Slovnaft, a.s., využije. 

Právny stav v tejto veci zostáva nezmenený, naďalej je

v platnosti rozhodnutie o odklade vykonateľnosti

rozhodnutí DR SR, pretože NS SR svojim rozsudkom

nerozhodol s konečnou platnosťou. 

Predstavenstvo Spoločnosti je na základe právneho 

názoru poradcu presvedčené, že nevzniknú žiadne 

straty ani významné náklady súvisiace s týmto súdnym

sporom, a preto nemusí byť vytvorená rezerva.

Investičné záväzky
Zmluvné investičné záväzky vyplývajúce z uzatvorených

dohôd predstavovali k 31. decembru 2002  

1 253 mil. Sk (31. december 2001: 108 mil. Sk).

31. decembra  31. decembra  
(podiely v %) 2002 2001
MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 36,2 36,2

Slovintegra, a.s. 28,7 28,7

Bank of New York - 8,4

Európska Banka pre obnovu a rozvoj 8,4 -

Všeobecná úverová banka, a.s. - 4,3

Slovbena, a.s. 2,9 2,9

Istrobanka, a.s. - 2,5

Iní akcionári - právnické osoby 21,8 17,0

Individuálni akcionári 2,0 -

100,0 100,0

28 Štruktúra akcionárov
Hlavnými akcionármi Slovnaftu, a.s., sú:

Počas roka 2002 získala Európska Banka pre obnovu 

a rozvoj („EBOR“) 8,4% podiel na základnom imaní

Slovnaftu, ktorý predtým vlastnila nepriamo cez účet

majiteľa cenných papierov vedený v depozitári Bank 

of New York.

Dňa 23. novembra 2002 podpísal MOL konečnú zmluvu,

ktorou získal kontrolu nad Slovnaftom. MOL podpísal

so slovenskými spoločnosťami Slovbena a Slovintegra

(„SISB“) finálnu dohodu o kúpe 31,6%-ného podielu 

v Slovnafte. Po tejto akvizícii sa podiel spoločnosti 

MOL v Slovnafte zvýši na 67,8%.

Podľa zmluvne dohodnutých podmienok získa MOL 6,5

mil. akcií Slovnaftu výmenou za hotovosť 85 mil. USD,

984 000 akcií triedy A spoločnosti MOL (1% existujúce-

ho základného imania) a 9 817 578 nových akcií MOL-u

triedy C. Akcie triedy C budú vydané pri ukončení

transakcie formou neverejnej emisie v cene 6 000 HUF

na akciu. Nominálna hodnota týchto akcií bude 1 001

na akciu a budú mať rovnaké práva ako akcie typu A.

Zavŕšenie transakcie podlieha súhlasu

Protimonopolného úradu SR a maďarského Úradu 

pre hospodársku súťaž a splneniu iných bežných 

podmienok. V čase schválenia tejto účtovnej závierky

nebolo známe platné rozhodnutie Protimonopolného

úradu SR. Maďarský Úrad pre hospodársku súťaž túto

transakciu formálne odsúhlasil.

KZ SK  27.5.2003  11:08  Stránka 30



Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke

58

29 Transakcie so spriaznenými osobami
Transakcie so spriaznenými stranami v priebehu obdobia a neukončené transakcie so spriaznenými stranami ku koncu

obdobia zahŕňajú:

Rok Rok
(v mil. Sk) 2002 2001
Tržby
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 333 1 436

Slovbena, a.s. - 33

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 1 649 1 174

MOL Austria Handels GmbH 8 062 -

MOL Chem Ltd. 331 -

Real - H. M., s.r.o. 620 -

MOL Hungarian Oil and Gas Plc cez Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. - 134

Coinco, a.s. 35 244

11 030 3 021

Nákupy 
Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. 19 488

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. Group 1 845 1 679

Coinco, a.s. 4 44

1 868 2 211

Predstavenstvo a vedenie 
Odmeny členom predstavenstva a kľúčového vedenia 36 34

Pohľadávky 
Coinco, a.s. - 15

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. - 1

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 255 736

MOL Austria Handels GmbH 731 -

MOL Chem Ltd. 9 -

Real - H.M., s.r.o. 30 -

HTH Benelux BV - 92

Pohľadávky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou uvedenia do ekvivalencie 30 54

1 055 898

Záväzky
Coinco, a.s. - 1

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 82 54

Proxar Slovakia Internationale Spedition, a.s. - 24

Záväzky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou uvedenia do ekvivalencie 82 170

164 249

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.
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30 Udalosti po súvahovom dni
Krajský súd v Bratislave informoval Spoločnosť, 

že dňa 14. marca 2003 bol podaný návrh v právnej veci

navrhovateľa Securities (Slovakia) Bratislava proti

odporcovi Slovnaft, a.s., Bratislava o neplatnosť 

mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 

dňa 17. decembra 2002.

Po 31. decembri 2002 neboli zaznamenané žiadne iné

udalosti, ktoré by vyžadovali úpravy alebo zverejnenie

v účtovnej závierke Spoločnosti.
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Správa o činnosti Dozornej rady Slovnaft, a.s., 
za obdobie od riadneho valného zhromaždenia

dňa 29. 5. 2002

Táto správa dozornej rady za uplynulý rok 2002 bola

spracovaná na základe správy predstavenstva, výroku

audítora k riadnej a konsolidovanej účtovej závierke 

a pravidelných hodnotení činnosti spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že vďaka kontinuite 

v racionalizácii a opatreniach na zlepšenie efektivity

spoločnosť dosiahla veľmi dobré výsledky napriek

nepriaznivým medzinárodným trhovým trendom. 

Prehĺbila sa úroveň strategického partnerstva 

so spoločnosťou MOL, synergické prínosy prekročili

plánované hodnoty v takmer všetkých segmentoch

podnikania. 

Významne sa posilnila finančná pozícia spoločnosti,

vhodnou úverovou politikou získala spoločnosť vysokú

mieru finančnej flexibility, zvýšila sa hodnota majetku

spoločnosti. Čistý zisk spoločnosti po zdanení dosiahol

čiastku 2,54 mld. Sk.

Značný progres, transparentnosť a spoľahlivosť 

sa dosiahol v integrácii riadiaceho a informačného 

systému. Predstavenstvo pravidelne informovalo 

dozornú radu o udalostiach a výsledkoch podnikania 

za jednotlivé štvrťroky. 

Predstavenstvo predložilo dozornej rade na posúdenie

návrh na zmenu stanov spoločnosti, ku ktorému 

dozorná rada zaujala pozitívne stanovisko.

Počas roka sa Dozorná rada zaoberala politikou 

kvality a poistnou politikou a venovala zvýšenú

pozornosť činnosti interného auditu, ako aj opatreniam,

ktoré tento orgán navrhol na elimináciu rizík

odhalených v podnikateľských procesoch.

Podľa názoru Dozornej rady činnosti a opatrenia prijaté

predstavenstvom v roku 2002 podporili plnenie cieľov

na maximalizáciu hodnôt pre akcionárov. 

Zástupcovia zamestnancov v Dozornej rade sa aktívne

zúčastňovali všetkých zasadnutí a venovali zvláštnu 

pozornosť záležitostiam, ktoré sa týkali postavenia

zamestnancov Slovnaft, a.s.

Dozorná rada preskúmala a prerokovala audit riadnej 

aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002, 

ktorý vykonala spoločnosť Pricewaterhouse Coopers

Slovensko, s.r.o. v súlade so Slovenskými audítorskými

štandardmi vydanými Slovenskou audítorskou komorou

a s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 

Podľa výroku, vydaného audítorom, riadna účtovná

závierka aj konsolidovaná účtovná závierka vo všetkých

významných aspektoch pravdivo a vierohodne 

zobrazujú finančnú situáciu spoločnosti Slovnaft, a.s., 

k 31.12.2002, ako aj výsledky jej hospodárenia, zmien

vlastného imania a cash flow za rok 2002.

Dozorná rada, po preskúmaní a prerokovaní správy

predstavenstva o hospodárení za rok 2002, 

odporučila valnému zhromaždeniu, schváliť riadnu 

účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku 

a návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku

za rok 2002.

Ilona Bánhegyi

predsedníčka Dozornej rady
Bratislava, 17. 5. 2003
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Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.
Příkop 8, 602 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420/5/45 17 56 03

Fax: +420/5/45 21 59 27

Slovnaft Moravia, spol. s r. o.
Spoločnosť bola zlúčená do spoločnosti 

Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.

Slovnaft CS, a.s.
Spoločnosť bola zlúčená do spoločnosti 

Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.

Slovnaft Polska, S. A.
ul. Piastowska 44c, 30 070 Krakow, Poľsko

Tel.: +48/12/638 90 20

Fax: +48/12/638 90 21

Slovnaft Ukrajina, spol. s r. o.
Sacharova 23a, 284 000 Ivanofrankovsk, 

Ukrajina

Tel.: +38/03422/220 60

Fax: +38/03425/590 68

Ukrslovnaft, spol. s r. o.
Stepana Bandery 1, 284 000 Ivanofrankovsk 

Ukrajina

Tel.: +38/03422/590 61

Fax.:+38/03422/590 61

Apollo Oil Rohstoffhandels G.m.b.H
Reisnerstrasse 5, Top III. 1030 Wien, Austria

Tel.: +43/1/712 67 20

Fax: +43/1/712 67 00

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

Tel.: 02/40 55 89 50

Fax: 02/45 24 62 76

MOL - Slovensko, spol. s r.o.
Jašíkova 6, 821 03  Bratislava

Spoločnosti Skupiny Slovnaft

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

Tel.: 02/40 55 89 52

Fax: 02/45 24 41 91

Slovnaft Elektroservis, a.s.
Spoločnosť bola zlúčená do spoločnosti 

Slovnaft Montáže a opravy, a.s.

Slovnaft Somea, a.s.
Spoločnosť bola zlúčená do spoločnosti 

Slovnaft Montáže a opravy, a.s.

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

Tel.: 02/45 24 30 41

Fax: 02/45 24 30 41

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

Tel.: 056/639 53 34

Fax: 056/639 53 34

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

Tel.: 02/58 59 76 10

Fax: 02/58 59 72 22

Benatech, a.s.
Továrenská 12, 811 09 Bratislava

Tel.: 02/52 96 17 75

Fax: 02/57 10 18 53

Slovnaft Senes, spol. s r. o.
Obchodný podiel Slovnaftu, a.s., bol predaný 

dňa 22. novembra 2002.

Slovnaft Supply a Trading, spol. s r. o.
Spoločnosť je v likvidácii od 1. januára 2002.

Slovfin o. c. p., a.s.
Spoločnosť je v likvidácii od 1. októbra 2002.
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