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Slavomír Hatina

predseda predstavenstva

Úvodné slovo predsedu
predstavenstva

Dosiahli sme novú etapu  
nášho vývoja

V roku 2003 sa ďalej prehĺbilo naše stra-
tegické partnerstvo so spoločnosťou 
MOL po tom, ako sa spoločnosť MOL 
v marci 2003 stala majoritným akcioná-
rom. Začiatkom roku 2004, po skončení 
verejnej ponuky na odkúpenie akcií, zvý-
šila spoločnosť MOL svoj podiel v Slov-
nafte na 98,4 %. 

Slovnaft, MOL a TVK dnes fungujú v rám-
ci integrovanej organizačnej štruktúry 
pod integrovaným vedením. Prínosy zo 
synergií, kontinuálneho zvyšovania efek-
tívnosti a zlepšovania procesov dosiahli 
úroveň 1,67 mld. Sk.

Nová štruktúra nám umožní realizovať 
ďalšie synergie, zvýšiť konkurencie-
schopnosť a optimalizovať naše aktivity 
na úrovni Skupiny. Touto integráciou za-
hajujeme obdobie budovania naozaj silnej 
a konkurencieschopnej stredoeurópskej 
spoločnosti, ktorá stmelila dvoch národ-
ných lídrov do skupiny, ktorá má dobré 
predpoklady pre ďalší rast v regióne. 
Okrem toho je to krokom správnym sme-
rom k dosiahnutiu pozície silného regio-
nálneho nadnárodného hráča.

Prevládli priaznivé vplyvy 
vonkajšieho prostredia

Externé prostredie, predovšetkým vývoj 
ceny ropy, crack spreadov motorových 

palív a výmenných kurzov významne 
a najmä protichodne ovplyvnili finančné 
výsledky Skupiny  Slovnaft podobne, 
ako to bolo v roku 2002. Nenaplnili sa 
očakávania analytikov o nízkych cenách 
ropy, ktoré ostali počas celého roka na 
relatívne vysokých úrovniach. Priemerná 
cena referenčnej ropy Brent bola o 15,2 % 
vyššia oproti úrovniam v roku 2002, pod-
porovaná redukciami ťažobných kvót zo 
strany OPEC, nízkymi zásobami v USA 
a pretrvávajúcim napätím v Iraku. 

Crack spready sa pre rafinérie vyvíjali 
priaznivo a v porovnaní s rokom 2002 
prispeli k priaznivým výsledkom sumou 
3,12 mld. Sk. Avšak externé prostredie 
nežičilo každému segmentu Skupiny. 
Pocítila to hlavne divízia petrochémie. 
Integrácia petrochemických činností 
spoločnosti Slovnaft a spoločnosti TVK 
v Tiszaújváros do Skupiny MOL nám 
v budúcnosti umožní reagovať na taký 
vývoj situácie pružnejšie. Čo sa týka 
výmenného kurzu, v roku 2003 pokra-
čovalo posilňovanie slovenskej koruny, 
ktorá počas posledného štvrťroka lá-
mala rekordy. 

Malo to negatívny dopad na prevádzko-
vú výkonnosť Skupiny Slovnaft vo výške 
1,77 mld. Sk, keďže väčšina rafinérskych 
produktov je denominovaná v USD. Zatiaľ 
čo výmenný kurz SKK/EUR sa pohyboval 
v relatívne úzkom pásme, kurz SKK/USD 
bol koncom roka o 18 % nižší v porovnaní 
s januárom 2003.

Vážení akcionári,

rok 2003 bol kľúčovým rokom pre Skupinu Slovnaft, rokom implementácie zásadných 
organizačných zmien v materskej spoločnosti i v jej hlavných dcérskych spoločnostiach. 
Zároveň bol však ďalším rokom dobrých výsledkov. Napriek zostrujúcej sa konkuren-
cii spoločnosť opäť potvrdila, že vysoká výkonnosť je jej stabilnou črtou za každých 
okolností.

Manažment dobre zvládol výrobno-marketingové úlohy a dokázal dodržať aj stanovené 
harmonogramy významných investičných aktivít, ktoré sú kľúčom k úspechu do ďalších 
rokov. Som hrdý na tieto výsledky najmä s prihliadnutím na zložitosť obdobia príprav 
prechodu na plne integrovanú prevádzku s Maďarskou ropnou a plynárenskou spo-
ločnosťou MOL, ktorá sa stala skutočnosťou od januára 2004. Dovoľte mi využiť túto 
príležitosť a stručne predstaviť operačný rámec a najdôležitejšie výsledky dosiahnuté 
v uplynulom roku.
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Výsledky spoločnosti nepriaznivo ovplyv-
nilo aj zvýšenie spotrebných daní a vyš-
šie ceny elektrickej energie a zemného 
plynu.

Zisk ovplyvnili plánované odstávky 
a mimoriadne opravné položky

Skupina Slovnaft dosiahla za rok 2003 
prevádzkový zisk 2 832 mil. Sk, čo je 
medziročný pokles približne o 4 %. 
Prevádzkové výsledky boli okrem pláno-
vanej reštrukturalizácie negatívne ovplyv-
nené mimoriadnymi položkami v celkovej 
výške 1,09 mld. Sk.

Bola to najmä tvorba rezervy na súdny 
spor s Apollo Oil, tvorba rezervy na da-
ňovú pokutu týkajúcu sa činností spoloč-
nosti Slovnaft Trade a tvorba rezerv na 
reštrukturalizáciu spoločnosti Slovnaft 
MaO. Kvôli nižšiemu prevádzkovému 
zisku vyplývajúcemu z mimoriadnych 
položiek a prakticky nezmeneným od-
pisom, ukazovateľ EBITDA v porovnaní 
s rokom 2002 mierne poklesol na 6,41 
mld. Sk.

Historicky najlepší rok 
predaja motorových palív

Aj napriek rozsiahlym generálnym reví -
ziám a odstávkam kľúčových výrobných 
jednotiek a pri takmer totožnom objeme 
spracovanej ropy ako v uplynulom roku, 
podarilo sa nám zvýšiť výrobu automobi-
lových benzínov medziročne o 28 tisíc ton 
a motorovej nafty o 10 tisíc ton. Zároveň 
sme začali komplexný projekt zvyšovania 
ziskovosti (PIP), zameraný na zvýšenie 
efektívnosti rafinérie, s cieľom do dvoch 
rokov zvýšiť zisk o 0,4 USD z každého 
barelu spracovanej ropy. V segmente 
petrochémie sa technologické odstávky 
prejavili vo výrobe polyetylénu a polypro-
pylénu medziročným poklesom o 6,6 %, 
respektíve o 3,2 %. Kým predaj petroche-
mických výrobkov kvôli nepriaznivému 
externému prostrediu poklesol, v predaji 
motorových palív sa nám podarilo pre-
konať „magickú“ 4 mil. tonovú hranicu 
a tržby z predaja rafinérskych výrobkov 
medziročne vzrástli o 1,7 % hlavne v dô-
sledku priaznivých predajných cien. 

Slovnaft naďalej zostáva exportne 
orientovanou spoločnosťou, keď podiel 
predaja do zahraničia predstavoval 65 % 
z celkového predaja. Najdôležitejšími 
trhmi ostávajú Česká republika a Poľsko. 
V predaji motorových palív na poľský trh 
si Slovnaft aj vlani udržal vedúcu pozíciu 
medzi importérmi aktívnymi na tomto tr-
hu. Skupina MOL si upevnila postavenie 
na rakúskom trhu a to najmä otvorením 
nového skladu v Korneuburgu, ktorý 
je zásobovaný zo spoločností Slovnaft 
a MOL. Vďaka našej schopnosti pružne 
reagovať na požiadavky zákazníkov aj na 
dodávky motorových palív s ultra nízkym 
obsahom síry sa nám podarilo upevniť si 
pozíciu na nemeckom trhu.

Úspešný maloobchod

V roku 2003 si Slovnaft upevnil vedúcu 
pozíciu na domácom trhu motorových 
palív a to najmä vďaka novej obchodnej 
politike. Okrem zvýšenia objemu preda-
ja vzrástol aj priemerný predaj na jednu 
čerpaciu stanicu o 11,2 % a ukazovateľ 
MER (Market Efficiency Ratio) nazna-
čuje, že Slovnaft získal späť objemy 
predaja od svojich hlavných konkuren-
tov. V súlade s prijatou stratégiou roz-
siahlych investícií spoločnosť Slovnaft 
pokračovala v programe zameranom na 
modernizáciu a rekonštrukciu maloob-
chodnej siete čerpacích staníc, ktorý sa 
v roku 2003 týkal 77 čerpacích staníc. Po 
dvoch rokoch sú výsledky tohto progra-
mu viditeľné tak na vzhľade čerpacích 
staníc, ako aj na úrovni poskytovaných 
služieb. Na Slovensku sme pokračovali 
aj v racionalizácii našej siete čerpacích 
staníc, takže sme rok 2004 začali s 303 
čerpacími stanicami, čo je v porovnaní 
s uplynulým rokom pokles o 16. V ČR 
a v Poľsku sme naopak našu sieť rozšírili 
a v tomto trende chceme pokračovať. 
Po úspešnom uvedení značkových palív 
Tempo Plus sme v roku 2003 prenikli aj 
do ďalšieho nového trhového segmentu 
začatím predaja značkového autoplynu 
ECO+. Úspech značky Slovnaft je pre 
nás zaväzujúci. Toto logo dnes zastrešuje 
celý severný región pôsobnosti Skupiny 
MOL, a teda okrem Slovenska aj Českú 
republiku a Poľsko.

Úvodné slovo predsedu predstavenstva
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Prvenstvo: Integrovaný systém 
riadenia kvality

Chcel by som vyzdvihnúť skutočnosť, že 
Slovnaft sa stal prvou ropnou spoločnos-
ťou v strednej Európe, ktorá má integro-
vaný systém riadenia kvality, životného 
prostredia a bezpečnosti certifikovaný 
podľa noriem ISO 14001 a ISO 9001:
2000 a špecifikácie OHSAS 18001.

Pokračuje reštrukturalizácia 
organizácie

V roku 2003 Skupina Slovnaft dosiahla 
ďalší pokrok v racionalizácii svojich 
činností, redizajne riadiacich procesov 
a v reštrukturalizácii svojho portfólia, 
ktorých cieľom je zvyšovanie účinnosti 
a rast akcionárskej hodnoty. V tejto etape 
sme sa nevyhli znižovaniu počtu pracov-
níkov. Pre odchádzajúcich zamestnancov 
sme však vytvorili čo najprijateľnejšie 
podmienky, ktorých súčasťou je nielen 
nadštandardné odstupné ale aj široká 
ponuka profesijného, psychologického 
a etického poradenstva.

Hlavné ciele pre rok 2004

Skupina Slovnaft si chce aj v roku 2004 
upevňovať svoju pozíciu, udržať si vedúcu 
pozíciu v oblasti spracovania ropy, pre-
daja motorových palív a petrochémie. 
Plánujeme tiež ďalej zvyšovať prevádz-
kovú výkonnosť.

Rok 2004 bude pre nás dvojnásobne 
integračný. Slovensko sa 1. mája stane 

členským štátom Európskej únie, zatiaľ 
čo Slovnaft sa už v januári stal súčas-
ťou integrovanej organizácie Skupiny 
MOL. Integrácia Slovnaftu do Skupiny 
MOL znamená prestup do najvyššej 
európskej „ligy“. Máme ambíciu stať sa 
v rámci Skupiny MOL najdynamickejšou, 
najuznávanejšou a najrešpektovanejšou 
integrovanou nadnárodnou ropnou sku-
pinou v strednej Európe. 

Som presvedčený, že existuje potenciál 
na dosiahnutie ešte lepších výsledkov na-
pĺňaním všetkých oblastí našej stratégie 
v nasledujúcom roku.

V mene predstavenstva chcem touto 
cestou poďakovať našim obchodným 
partnerom za ich dôveru a partnerstvo. 
Všetkým zamestnancom ďakujem za ich 
tvrdú prácu, ktorej vďačíme za dobré vý-
sledky dosiahnuté v roku 2003. Kľúčom 
k trvalému úspechu je práve kvalitný 
ľudský kapitál.

Úvodné slovo predsedu predstavenstva

Slavomír Hatina
predseda predstavenstva
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Napriek silnejúcej konkurencii, sme v mar-
ketingu zaznamenali veľmi dobré výsledky 
v predaji automobilových benzínov tak na 
domácom, ako aj exportných trhoch.

V roku 2003 prevádzkoval Slovnaft  malo-
obchodné čerpacie stanice v Slovenskej 
republike, Českej republike, v Poľsku 
a na Ukrajine. Spoločnosť čelila rastúcej 
konkurencii na maloobchodnom trhu 
s palivami. Konsolidačný proces maloob-
chodných sietí pokračoval i v roku 2003. 
Nadnárodní hráči prostredníctvom akvi-
zícií integrovali  do svojich sietí menšie 
maloobchodné reťazce. Podľa očakávaní 
bude táto tendencia, ktorá je motivovaná 
aj prísnymi environmentálnymi kritériami 
požadovanými EÚ, pokračovať a Slovnaft 
bude súťažiť na trhu s hráčmi, ktorých po-
čet bude nižší ale o to budú silnejší.

Kľúčové výsledky 

Rafinérska činnosť 

V snahe eliminovať negatívne dopady 
plánovaných odstávok technológií sme 
prijali niektoré interné opatrenia v rámci 
riadenia dodávateľského reťazca (Supply 
Chain Managament) s cieľom pokryť 
zvýšený dopyt trhu zameraný najmä na 
motorové palivá s ultra nízkym obsahom 
síry. V období odstávok hlavných výrob-
ných jednotiek sme optimalizovali úroveň 
zásob využitím synergií so spoločnosťami 
MOL a TVK prostredníctvom harmonizá-
cie údržby počas odstávok a transfermi 
polotovarov.

Začali sme sa prispôsobovať očakávaným 
požiadavkám EÚ na výrobu motorových 
palív  a v roku 2003 malo 10 % celkového 
objemu nami vyrobenej motorovej nafty 

ultra nízky obsah síry. Staviame novú 
výrobnú jednotku na hydrogenačnú 
rafináciu stredných destilátov (HRP 7), 
ktorej spustenie je naplánované na ko-
niec roka 2004 s cieľom zabezpečiť, aby 
výroba motorovej nafty v roku 2005 bola 
v súlade s požiadavkami EÚ.

V rámci zlepšovania prevádzkovej efektív-
nosti sme prijali niekoľko interných opat-
rení na zníženie spotreby zemného plynu, 
elektrickej energie, ako aj katalyzátorov 
a pomocných látok, ktorých výsledkom 
boli významné úspory nákladov. Veľký 
prínos sa očakáva z projektu  zvyšova-
nia ziskovosti (PIP), ktorý je zameraný na 
zlepšovanie procesov a jeho cieľom je 
zvýšiť zisk minimálne o 0,4 USD na barel 
spracovanej ropy. V rámci tohto projektu 
(s konzultačnou spoločnosťou UOP ako 
partnerom) sa navrhli opatrenia na maxi-
malizáciu zisku a niektoré sa začali uplat-
ňovať už počas roka 2003 a ich prínosmi 
sú vyššia výťažnosť, nižšie výrobné stra-
ty, ako aj optimalizácia využitia kapacít 
hlavných výrobných jednotiek. 

Počas tohto roka pokračoval proces 
zavádzania novej stratégie údržby s vyu-
žitím metódy tzv. rozpočtovania z nulovej 
základne (Zero Based Budgeting) pri 
plánovaní nákladov na údržbu ako prvým 
významným výsledkom. 

Aby sa znížili výrobné náklady a dosiah-
la sa vyššia účinnosť na úrovni Skupiny 
MOL, presunula sa počas roka výroba 
mazív do spoločnosti MOL.

Marketing 

V priebehu roka 2003 si Slovnaft udr-
žal vedúcu pozíciu na domácom trhu 

Rafinérska činnosť
a marketing

Zhrnutie 

V roku 2003 spracovala spoločnosť Slovnaft 5,5 milióna ton ropy, ktorá bola nakúpená 
a dodaná z Ruska prostredníctvom ropovodu Družba. Okrem toho, s cieľom plne vyu-
žiť existujúce spracovateľské kapacity, Slovnaft nakúpil a spracoval ešte 426 tisíc ton 
ďalších surovín. Napriek plánovaným odstávkam kľúčových výrobných jednotiek, ktoré 
boli odstavené po prvýkrát od spustenia projektu EFPA (Environmental Fuel Project 
Apollo) v roku 2000, sme v roku 2003 dosiahli rekordnú výrobu motorových palív v celej 
histórii spoločnosti.
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s motorovými palivami najmä vďaka 
úspešnému zavedeniu novej politiky 
predaja. Predaj automobilových benzí -
nov a motorovej nafty sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom výrazne zvýšil 
a náš trhový podiel vzrástol o 4% pre au-
tomobilové benzíny a o 1 % pre motorovú 
naftu. Väčšina obchodov so strategický-
mi partnermi, akými sú nadnárodné spo-
ločnosti a Železnice Slovenskej republiky, 
sa vykonáva na základe dlhodobých rám-
cových kontraktov. I naďalej zostávame 
exportne orientovanou spoločnosťou 
s podielom exportu predstavujúcim 70 % 
z celkového predaja výrobkov v objemo-
vom vyjadrení. Tradične najdôležitejším 
exportným trhom bola Česká republika, 
kde ťažíme  z veľmi dobrého potrubného 
prepojenia. Za účelom zvýšenia prítom-
nosti spoločnosti Slovnaft na českom 
trhu a v snahe priblížiť sa k našim zákaz-
níkom, sme  presťahovali sídlo dcérskej 
spoločnosti Slovnaft ČR z Brna do Prahy. 
Dcérska spoločnosť  Slovnaft Polska 
posilnila svojou činnosťou našu vedúcu 
dovoznú pozíciu v predaji motorových 
palív na poľskom trhu.

Podarilo sa nám stabilizovať našu pozí -
ciu na rakúskom trhu potom, ako sme 
v septembri v Korneuburgu otvorili nový 
sklad Skupiny MOL, ktorý je zásobova-
ný z rafinérií Slovnaft a MOL. Keďže sme 
dokázali pružne reagovať na meniace sa 
požiadavky zákazníkov na dodávky mo-
torových palív s ultra nízkym obsahom 
síry, naša pozícia sa stabilizovala aj na ne-
meckom trhu. Hoci nízka hladina Dunaja 
komplikovala lodnú dopravu výrobkov do 
Rakúska a Nemecka, dokázali sme tento 
problém vyriešiť optimalizáciou dodávok 
prostredníctvom železnice.

Taktiež sme vstúpili aj na trh s LPG, kde 
sa zaznamenal dynamický nárast spotre-

by. Investovali sme do výstavby plniacich 
zariadení v termináloch a na čerpacích 
staniciach, aby sme sa čo najviac priblíži-
li ku koncovým spotrebiteľom. V nadchá-
dzajúcich rokoch očakávame významný 
nárast spotreby LPG  a to nielen zo strany 
motoristickej komunity.

Maloobchod

Aby sa uspokojili výzvy trhu a požiadav-
ky zákazníkov v oblasti maloobchodu, 
Slovnaft v roku 2003 prijal niekoľko 
opatrení zameraných na trvalé zlepšo-
vanie prevádzkovej výkonnosti a kvality 
poskytovaných služieb. 

Implementácia maloobchodnej stratégie 
napomohla spoločnosti nielen udržať ale 
i posilniť svoju vedúcu pozíciu na sloven-
skom maloobchodnom trhu s palivami.

Základným kameňom bol program rekon-
štrukcie siete, ktorý sa spustil v roku 2002.  
V roku 2003 bolo do tohto programu 
zahrnutých 77 čerpacích staníc (celkové  
a čiastočné rekonštrukcie, zmeny značky, 
rekonštrukcie predajní, zlepšenia súvisiace 
s HSEQ atď.). Po dvoch rokoch rozsiahlych 
investícií a na základe úsilia zameraného na 
zlepšenie imidžu siete je výsledok viditeľný 
nielen na vzhľade, ale aj úrovni služieb sie-
te, čo sa v roku 2003 odrazilo na  vyššom 
predaji doplnkových tovarov, ktorý vzrástol 
o 8 %. Na pozadí týchto opatrení je zame-
ranie sa na zlepšovanie ziskovosti; v rámci 
racionalizácie siete bolo v roku 2003 viac 
čerpacích staníc zatvorených (18) ako novo 
otvorených (2). Ku koncu roka 2003 spo-
ločnosť prevádzkovala na Slovensku 303 
čerpacích staníc, z ktorých bolo 5 dočasne 
uzavretých z dôvodu rekonštrukcie.

Slovnaft prekonal trhový rast v oblasti 
predaja palív. S menším počtom prevádz-

Rafinérska činnosť a marketing
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kovaných čerpacích staníc sa v porovnaní 
s rokom 2002 zvýšil objem predaja o 4,5 %. 
V porovnaní s koncoročnými výsledkami 
sa predaj benzínov zvýšil o 2,4 % a predaj 
motorovej nafty o 7,3 %. Zlepšenie prie-
merného predaja na jednu čerpaciu stani-
cu prekročilo hodnotu 11,2 % v porovnaní 
s výsledkami roka 2002.

V roku 2003 sa do maloobchodného 
reťazca spoločnosti Slovnaft plne integ-
rovala maloobchodná sieť spoločnosti 
MOL Slovensko so svojimi 17 stanicami. 
Zmena značky týchto čerpacích staníc 
na farby Slovnaftu mala pozitívny dopad 
na predaj, ktorý sa v porovnaní s rokom 
2002 zvýšil o 25 %. S cieľom rozšíriť ponú-
kanú škálu výrobkov, Slovnaft vstúpil na 
maloobchodný trh s LPG a zaviedol jeho 
predaj na 21 vybraných čerpacích sta-
niciach. V blízkej budúcnosti bude LPG 
v ponuke ďalších 40 čerpacích staníc.

Slovnaft aktívne podporoval svoj predaj 
prostredníctvom marketingových kam-
paní a propagáciou predaja aby udržal 
krok s hlavnými konkurentmi. Slovnaft 
zmodernizoval a opakovane odštartoval 
svoj vernostný program BONUS, ktorý 
v roku 2003 pritiahol niekoľko tisíc no-
vých majiteľov karty BONUS.

Veľká pozornosť sa venovala štandar-
dizácii imidžu a kvality služieb poskyto-
vaných v sieti prostredníctvom školení 
personálu čerpacích staníc, náhodných 
kontrolných nákupov (mystery shopping) 
atď. Dlhodobým cieľom je zabezpečenie 
rovnako vysokej kvality služieb poskyto-
vaných našim zákazníkom na všetkých 
čerpacích staniciach.

Ku koncu roka 2003 prevádzkovala spo-
ločnosť  v Českej republike 42 čerpacích 
staníc. Súčasná sieť je lokalizovaná na 
Morave a v Sliezsku, avšak v zmysle stra-
tégie sa bude rozširovať na celé územie 
Českej republiky tak, aby sa dosiahlo úplné 
pokrytie krajiny. Prvým krokom slúžiacim 
na podporu implementácie tejto stratégie 
bolo presťahovanie sídla spoločnosti z Brna 
do Prahy a výber kvalitného manažmentu 
a zamestnancov, ktorí budú plniť náročné 
výzvy tohto vysoko konkurenčného trhu. 
Spoločnosť tiež začala realizovať význam-
ný program pozdvihnutia existujúcej siete 
a činností na vyššiu kvalitatívnu úroveň. 
V roku 2003 sme v lokalitách, kde doposiaľ 
absentovala prítomnosť Slovnaftu, získali 
dve čerpacie stanice.

V Poľsku spoločnosť tiež posilnila svoju 
prítomnosť na maloobchodnom trhu 
v južnej časti krajiny. Výsledkom progra-
mu rozširovania siete bolo, že spoloč-
nosť v roku 2003 otvorila 9 čerpacích 
staníc a rok ukončila prevádzkovaním 
13 čerpacích staníc, z ktorých 6 je našim 
vlastníctvom a 7 sa prevádzkuje na zá-
klade franchisingových zmlúv s využitím 
značky Slovnaft. 

Úsilie nového maloobchodného ma-
nažmentu je taktiež viditeľné aj vo 
výsledkoch predaja na našich štyroch 
existujúcich staniciach, ktoré sa oproti 
roku 2002 zlepšili o 30 %. Cieľom pre 
blízku budúcnosť je ďalšie rozširovanie 
siete a zlepšovanie kvality existujúcich 
čerpacích staníc. 

V roku 2003 Slovnaft úzko spolupraco-
val s novo vytvorenou maloobchodnou 
organizáciou Skupiny MOL. Cieľom je 
vyžívanie synergií a „najlepších skú-
seností“ získaných na úrovni Skupiny 
v zavádzaní zlepšených výrobkov, 
služieb a procesov do maloobchod-
ných činností spoločnosti Slovnaft. 
Maloobchod spoločnosti Slovnaft sa 
plne sústreďuje na pokrytie severného 
regiónu maloobchodnej siete Skupiny 
MOL a poskytovaniu moderných a kon-
kurencieschopných maloobchodných 
služieb všetkým zákazníkom čerpacích 
staníc prevádzkovaných pod značkou 
Slovnaft.

Výhľad

V roku 2004 sa zameriame na zlepšenie 
kvality palív prostredníctvom uvedenia 
HRP 7 do prevádzky koncom roka tak, 
aby sme plnili požiadavky Európskej 
únie platné pre rok 2005. Budeme tiež 
pokračovať v práci na ďalších zlepše -
niach procesov prostredníctvom spo -
ločnej optimalizácie rafinérií v rámci 
Skupiny MOL.

Počas roka 2004 bude Skupina Slovnaft 
i naďalej pokračovať v reštrukturalizácii 
domácej maloobchodnej siete a sústredí 
sa na regionálnu expanziu v Českej re-
publike a Poľsku. 

Máme tiež v úmysle ďalej zvyšovať efek-
tívnosť domácej maloobchodnej siete 
prostredníctvom nového informačného 
systému, ktorý sa nainštaluje počas nad-
chádzajúcich rokov.
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Slovnaft prevádzkuje petrochemické 
kapacity, ktoré sú plne integrované od 
rafinérskych operácií až po výrobu olefí -
nov a polyolefínov. Harmonizácia  výroby 
a vývoja v rámci Skupiny MOL  zlepšila 
ich efektívnosť a vygenerovala ďalšie sy-
nergie. Optimalizácia na úrovni Skupiny 
pomáha pri dodávkach surovín flexibilne 
reagovať na vplyvy sezónnosti v tomto 
odvetví podnikania.

Kľúčové výsledky

Vývoj regionálneho ekonomického rastu 
počas roka 2003 zaostával, hoci ku koncu 
roka došlo k jeho postupnému oživeniu. 
V dôsledku slabšieho vývoja ekonomiky 
sa spomalil rast dopytu, ziskovosť bola 
nižšia. Aby manažment minimalizoval ne-
gatívne vplyvy externého prostredia i na-
ďalej uplatňoval opatrenia na zlepšovanie 

Petrochémia
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Zhrnutie

Segment petrochemickej výroby Skupiny Slovnaft, ako súčasti Petrochemickej divízie 
Skupiny MOL, nepretržito rastie a stáva sa vedúcim hráčom na stredoeurópskom trhu 
s polyetylénom a polypropylénom. Vyrobené polyméry sa dodávajú cez integrovaný pre-
dajný kanál hlavne koncovým užívateľom na domácom i európskom exportnom trhu.
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Petrochémia

efektívnosti, prísne sledoval náklady 
a ďalšie využitie synergií pochádzajú-
cich z úzkej spolupráce v Skupine MOL. 
Výkonnosť petrochemického segmentu 
v Skupine Slovnaft bola v roku 2003 
nižšia z dôvodu nepriaznivého vývoja 
externých faktorov, t. j. kvôli relatívne 
vyšším cenám  petrochemických surovín 
(odvodených od kótovaných cien rafinér-
skych výrobkov) a horšiemu vývoju cien 
petrochemických výrobkov.

Z dôvodu pravidelnej trojročnej cyklickej 
údržby kľúčových výrobných jednotiek 
v roku 2003 došlo v porovnaní s rokom 
2002 k poklesu predaja polyetylénu a po-
lypropylénu v objemovom vyjadrení.

V petrochemickom segmente sa spraco-
valo 499 tisíc ton benzínu a 145 tisíc ton 
plynných uhľovodíkov a do rafinérie sa 
transferovalo z etylénovej jednotky 263 
tisíc ton vedľajších produktov. Etylénová 
jednotka vyprodukovala 192 tisíc ton 
etylénu a 83 tisíc ton propylénu. Využitie 
kapacity bolo nižšie ako v roku 2002 
kvôli plánovaným (prebehli v 2. štvrťro-
ku 2003) a neplánovaným odstávkam 
etylénovej jednotky (koncom roka 2003) 
v Bratislave.

Napriek slabému dopytu predal v roku 
2003 tento segment 230 tisíc ton polymé-
rov, čo prakticky predstavovalo rovnaké 
množstvo aké sa predalo v predchádza-
júcom roku. Podiel predaja na sloven-
skom trhu bol 59 %. Na trhoch Nemecka, 
Talianska a Poľska sme úspešne reali -
zovali  predaj plastov prostredníctvom 
jednotného predajného kanála. Cieľom 
bolo priame zásobovanie koncových 
užívateľom, zlepšenie cenovej úrovne 
a efektívnosti predaja.

V súlade so stratégiou vytvorenou v roku 
2002, ktorá bola založená na priaznivom 
výhľade rastu regionálneho trhového 
dopytu, sa Skupina MOL rozhodla har-
monizáciou zväčšiť svoju petrochemickú 
činnosť na európsku úroveň. Hlavným 
projektom dlhodobého rozvojového 
programu je výstavba nového závodu na 
výrobu polypropylénu (s kapacitou 255 
tisíc ton a technológiou Dow Chemicals/
Unipol™), ktorý bude využívať voľné zdro-
je propylénu Skupiny MOL, zlepší kvalitu 
výroby polypropylénov a ich sortiment, 
zväčší trhový podiel tohto výrobku a na-
hradí staré polypropylénové jednotky 
1 a 2. Náklady na projekt sú rozpočto-

vané vo výške 135 miliónov EUR, reali-
zácia projektu prebieha podľa časového 
plánu, a jeho spustenie je naplánované na 
2. štvrťrok 2005.

Výhľad

Oživenie ekonomiky postupne pokračuje 
a v roku 2004 by malo dôjsť k jej akcelerá-
cii. Z tohoto dôvodu očakávame zvýšený 
dopyt po plastických výrobkoch a nárast 
integrovaných marží, ktoré sa odrazia vo 
vyššom prevádzkovom zisku. V priebehu 
roka sme začali s pre-marketingovými ak-
ciami pre získanie budúcich zákazníkov 
novo vyrobených objemov polypropylé-
nových produktov.
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Budovanie a certifikácia integrovaného 
systému riadenia predstavovali oproti 
predchádzajúcim systémom riadenia kva-
lity a životného prostredia v spoločnosti 
Slovnaft podstatné zmeny. Tieto zmeny 
boli výsledkom veľkej revízie normy ISO 
9001 a potreby vytvoriť a certifikovať 
systém riadenia bezpečnosti podľa špe-
cifikácii OHSAS 18001. Audítori preve-
rili funkčnosť systémov riadenia kvality 
a bezpečnosti v divízii výroby, marketin-
gu, odbore nákupu a skladovania, ako aj 
ďalších dôležitých odboroch.

V rámci procesu integrácie Slovnaft - 
MOL vykonali oddelenia HSE spoločnosti 
Slovnaft potrebné činnosti aby boli pri-
pravené od počiatku roka 2004 pracovať 
v novej organizačnej štruktúre HSE integ-
rovanej na úrovni Skupiny. Synergie, kto-
ré vyplynú zo spojenej činnosti sa budú 
realizovať v rámci integrovaného odboru, 
ktorý bude mať spoločné riadenie.

Komunikácia s akcionármi 
a komunitou

V súlade so záväzkom spoločnosti po-
skytovať informácie, otvorene hovoriť 
o rámcoch riadenia HSE, ako aj o vplyve 
našich činností, výrobkov a služieb, sme 
vytvorili tradíciu organizovania Týždňa 
HSE, počas ktorého prezentujeme po -
zvaným predstaviteľom štátnych úra-
dov, miestnych obcí a iným účastníkom 
činnosť v oblasti HSE. V rámci minulo -
ročného Týždňa sme zorganizovali Deň 
hydraulickej ochrany podzemných vôd, 
na ktorom sme prezentovali tridsať rokov 
nepretržitého fungovania tejto ochrany 
a systému jej čistenia. Ďalší komunikač-
ný kanál, ktorý používame pre informo-
vanie verejnosti je tlačená verzia Správy 
HSE . Publikovanie Správy HSE za rok 
2002 je pokračovaním nášho zámeru vy-
dávať správy HSE ako výročné. V tých-
to správach, ako aj na našej podnikovej 
internetovej stránke www.slovnaft.sk, 
sú dostupné všetky dôležité informácie 
týkajúce sa HSE.

Bezpečnosť

V období od roku 1998 do roku 2002 
sme nepretržite znižovali ukazovateľ úra-
zovosti LTIF (počet pracovných úrazov 
na jeden milión odpracovaných hodín). 
V roku 2003 sa ukazovateľ LTIF zvýšil na 
hodnotu 1,4 hlavne z dôvodu zníženého 
počtu odpracovaných hodín v dôsledku 
redukcie pracovnej sily a mierneho ná-
rastu počtu úrazov. Celkovo sme zazna-
menali v roku 2003 osem úrazov, kým 
v roku 2002 ich bolo zaznamenaných 
šesť. Sme hrdí na to, že v roku 2003 nebol 
zaznamenaný žiadny smrteľný úraz, či už 
našich zamestnancov, alebo pracovníkov 
našich dodávateľov. 

V roku 2003 sme registrovali deväť 
požiarov, kým v roku 2002 ich bolo za-

HSE

Riadenie HSE 

Slovnaft je prvou veľkou ropnou a petrochemickou spoločnosťou v strednej Európe, 
ktorá získala certifikáciu integrovaného systému riadenia v súlade so špecifikáciami 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BSI OHSAS 18001), normou systému environ-
mentálneho riadenia (ISO 14001) a normou systému riadenia kvality (ISO 9001:2000). 
Certifikačný audit bol úspešne ukončený jeho zaprotokolovaním v septembri 2003.
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Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie

znamenaných dvanásť. Po prvýkrát pre 
nás zabezpečoval represívnu zložku po-
žiarno-bezpečnostných činností externý 
dodávateľ. 

Pri vyšetrovaní mimoriadnych udalostí 
aplikujeme analýzu vzniku ich príčin 
v snahe identifikovať aktívne a latentné 
pochybenia prispievajúce k vzniku uda-
losti, alebo nehody. 

Životné prostredie

V krajinách, v ktorých máme svoje pre-
vádzky, Slovnaft berie na zreteľ životné 
prostredie a stará sa oň. Nielenže sa 
snažíme, aby sme naše činnosti už teraz 
vykonávali v súlade s budúcou legisla-
tívou, ale venujeme sa aj ekologickým 
záťažiam, ktoré vznikli našou činnosťou 
v minulosti.

Z tohoto dôvodu sme v roku 2003 vytvo-
rili environmentálnu rezervu vo výške 
asi 0,4 miliardy Sk na vyčistenie lokalít 
kontaminovaných v dôsledku minulých 
aktivít logistiky a maloobchodu.

Jedna časť tejto rezervy sa použije na 
implementáciu projektu SAGAL (Soil and 
Groundwater Contamination Assessment 
of Logistics sites - Hodnotenie znečistenia 
pôdy a podzemných vôd na logistických 
termináloch), ktorého cieľom je vypraco-
vanie zhodnotenia životného prostredia 
a analýz rizík. Táto fáza bola ukončená 
v prvej polovici roka 2003. Analýzy rizík 
v oblasti logistiky sme prerokovali s prí -
slušnými štátnymi úradmi. Analýzy budú 
slúžiť ako základ pre ďalšie kroky nákla-
dovo efektívneho čistenia priestranstiev 
v rámci projektu SIMPLE, ktorý zjednodu-
šene predstavuje implementáciu projektu 
SAGAL. 

Ďalšia časť rezervy sa použije na pokrytie 
nákladov na vyčistenie  priestoru bývalých 
čerpacích staníc. Environmentálna rezerva 
vo výške 40 miliónov Sk bola v roku 2003 
použitá na vyčistenie pôdy a podzemných 
vôd na miestach, kde boli zrušené maloob-
chodné čerpacie stanice.

V súlade s našou snahou o nákladovo 
efektívne riadenie environmentálych do-
padov sme spustili projekty modernizácie 
spaľovne. Štúdia uskutočniteľnosti nám 
poskytne voľby pre riadenie spaľovne 
odpadu v súlade so zákonmi a outsour-
cing čističky odpadových vôd.

Rozvoj výrobkov

V roku 2003 sa začala výstavba jednot-
ky HRP 7 - hydrogenačná rafinácia palív. 
HRP 7 je veľký technologický a ekologic-
ký projekt zameraný na hĺbkové odsírenie 
stredných destilátov, ktoré sa používajú 
pri výrobe motorovej nafty. Jednotka sa 
spustí koncom roka 2004 a zabezpečí, 
že nafta bude spĺňať požiadavky EÚ na 
obsah síry (nižší ako 10 ppm) a to nielen 
v roku 2005, ale aj po roku 2008. Celkové 
kapitálové náklady na projekt predstavu-
jú 2,5 miliardy Sk.  Okrem toho, že tento 
projekt zabezpečí súlad s legislatívou, 
splníme aj náš záväzok, že budeme vy-
víjať a dodávať výrobky a služby, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie.

Výhľad 

Očakávame nulov ý v ý voj úrazovosti, 
zníženie počtu mimoriadnych udalos -
tí, i naďalej sa budeme usilovať o mini -
malizáciu dopadov našich činností na 
životné prostredie a ľudí. 

Na rok 2004 bol naplánovaný program 
dekontaminácie terminálov logistiky. 
Tieto ciele chceme dosiahnuť pokračujú-
cim rozvíjaním manažérskych systémov 
a trvalým zlepšovaním vyhodnocovania 
záväzkov HSE tak, aby sme ako minimum 
zabezpečili súlad so zákonmi. Budeme sa 
tiež snažiť o identifikáciu čím väčšej sy-
nergie s cieľom dosiahnuť v rámci integ-
rovanej činnosti HSE úspory vo výške 1,5 
milióna USD.
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Ľudské zdroje

Priemerná mesačná mzda v Slovnafte do-
siahla výšku 35 062 Sk a bola v porovnaní 
voči priemernej mzde, ako aj mzdovému 
rastu na Slovensku nadštandardnou a vý-
znamne prekročila rast inflácie.

V oblasti sociálnej starostlivosti sa po 
prvýkrát vyplatil príspevok na úrazo-
vé a životné poistenie zamestnancov. 
Príspevok využilo 2 392 zamestnancov 
(71,5 %) a spoločnosť použila na tento 
účel 12,8 mil. Sk.

V porovnaní s rokom 2002 sa zvýšil 
voliteľný sociálny príspevok z hodnoty 
12 tisíc Sk na zamestnanca a rok na 
čiastku 30 tisíc Sk. Celkovo teda dosia-
hol vyplatený voliteľný príspevok čiastku 
106,9 mil. SK. 

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové poistenie sa taktiež zvýšil 
dosiahnúc 41,6 mil. Sk. K 31.12. 2003 
bolo poistených 3 087 zamestnancov 
(92,3 %).

Slovnaft začal poskytovať príspevok na 
bývanie, ako jednu z foriem sociálnych 
výpomocí tým zamestnancom, ktorí 
sa prechodne ocitli v zložitej finančne 
situácii. Zvýšený nárast žiadostí zamest-
nancov o pôžičky bol riešený zvýšením 
celkovej sumy na 14,5 mil. Sk pre 221 
zamestnancom.

V rámci Programu zdravia, ktorý je zame-
raný na zvýšenie záujmu zamestnancov 
o zdravý životný štýl, boli realizované 
okrem zdravotných lekárskych prehliadok 
aj aktivity v oblasti zdravotnej prevencie. 
Prednášky spojené s praktickým meraním 
boli zamerané na oblasť pľúcnych ochore-
ní a meranie hustoty kostnej hmoty. Na 
prevenciu voči chrípkovým ochoreniam 
bolo zabezpečené očkovanie proti chrípke 
a kvalitné vitamínové prípravky. 

Pre uvoľňovaných zamestnancov spoloč-
nosť poskytuje nadštandardné odstupné, 
ktoré sa v závislosti od počtu odpracova-
ných rokov pohybuje od 2-násobku po 
15-násobok priemerného mesačného 
zárobku. Na podporu zmiernenia negatív-
nych dôsledkov uvoľňovania spoločnosť 
pripravila ponuku outplacementových 
služieb, rekvalifikačných kurzov a právne-
ho, psychologického a personálneho po-
radenstva. Služby outplacementu využilo 
17 zamestnancov, kým rekvalifikačných 
kurzov zameraných na ekonomiku pod-
nikania, výpočtovú techniku, vodičské 
oprávnenia, zváračské a kuričské kurzy 
sa zúčastnilo 199 zamestnancov. Náklady 
na tieto aktivity boli vo výške 1,7 mil. Sk.

V oblasti vzdelávania zamestnancov 
bola realizovaná špecializovaná príprava 
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Reštrukturalizácia spoločnosti na hodnotovo orientovanú organizáciu ovplyvnila počty 
zamestnancov. Stav zamestnancov v trvalom pracovnom pomere v Slovnaft, a. s. a v Sku-
pine Slovnaft zobrazuje priložený graf. 

V roku 2003 sa začali plniť záväzky z Kolektívnej zmluvy uzavretej na roky 2003 - 2005. 
Spoločnosť pokračovala v realizácii druhej etapy harmonizačných zámerov v oblasti 
odmeňovania zamestnancov v Skupine MOL.
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zameraná na udržiavanie profesijnej spô-
sobilosti zamestnancov v súlade s prísluš-
nou technickou legislatívnou a internými 
predpismi. Všetci manažéri absolvovali 
overovanie vedomostí v oblasti HSE.

Nakoľko sa pracovným jazykom spoloč-
nosti stala angličtina, osobitný dôraz bol 
zameraný na jazykovú prípravu, ktorej sa 
zúčastnilo približne 550 zamestnancov. 
V priebehu roka 2003 bol realizovaný 
Program prípravy mladých talentov, kto-
rý pozostával z 25 modulov, zameraných 
na rozvoj manažérskych zručností, pod-
nikové financovanie a pod. Náš prístup 
k vzdelávaniu mladých talentovaných 
zamestnancov bol ocenený Slovenskou 
cenou za riadenie a rozvoj ľudských 
zdrojov za rok 2003.

Celkové náklady na vzdelávanie zamest-
nancov boli takmer 30 mil. Sk.

Pre potreby spoločností Skupiny Slovnaft 
pripravilo Stredné odborné učilište 
chemické 47 absolventov v učebných 
odboroch mechanik strojov a zariadení, 
chemik operátor a mechanik elektronik. 
Trojročný učebný pomer ukončilo 22 
žiakov v odboroch mechanik opravár 
a elektromechanik. 

Vstup do športových zariadení SOUCH 
je bezplatný a pravidelne ich navštevuje, 
najmä plaváreň, saunu a tenisové kurty, 
veľký počet zamestnancov.

Uplatňovaním Etického kódexu Skupina 
Slovnaft prejavuje svoju spoločenskú 
zodpovednosť. Na podporu rozvíjania 
etických princípov vo vnútri spoloč-
nosti bola zriadená Etická poradňa ve-
dená nezávislým odborníkom. Ďalšou 
súčasťou podporujúcou kontinuálne 
zvyšovanie etickej kultúry v spoločnosti 
je Etické okienko v informačnom spra-
vodaji Slovnaftár. Spoločnosť Slovnaft 
sa v septembri 2003 stala signatárom 
Protikorupčnej charty a ako jej zaklada-
júci člen sa zaviazala presadzovať etické 
princípy, transparentnosť a protikorupčné 
opatrenia vo svojom podnikaní na medzi-
národnej i národnej úrovni.
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Rok 2003 môže byť charakterizovaný ako 
rok našej prípravy na výrobu a predaj níz-
kosírnych motorových palív a biopalív. 
Úsilie výskumu a vývoja v oblasti moto-
rových palív vyústilo do vývoja nového 
typu petroleja a v primiešavaní bioetanolu 
do motorových benzínov. V oblasti vývoja 
nových efektívnejších formulácií aditívov 
bolo odskúšaných niekoľko mazivostno 
detergenčných prísad (MDFI, WASA, 
Premium Diesel).

Počas roka boli oleje MADIT kompletne 
reformulované, aby reflektovali zmenenú 
kvalitu základových olejov, ktoré v celom 
objeme vyrába MOL. Taktiež boli vyvinuté 
a uvedené na trh tri nové typy olejov MADIT 
TORNÁDO, ULTRA and 500.01. 

Projekt EFPA neprispel len ekologic-
kým spracovaním vákuových zvyškov, 
ale aj multigradačným asfaltom MTGA 
60/80, ktorý bol úspešne testovaný na 
cestách v oblasti Bratislavy. V priebehu 
roka naďalej pokračoval vývoj multigra-
dačného asfaltu modifikovaného kau-
čukom. Celkovo v oblasti aplikovaného 
výskumu, Slovnaft, a.s. vynaložil v roku 
2003 takmer 55 mil. Sk. Výdavky boli 
zamerané na rôzne projekty vrátane 
zlepšovania motorových olejov MADIT 
v systéme ACEA, riešenia problematiky 
technológie výroby aromátov vo väzbe 
na kvalitu automobilových benzínov, 
výskumu využitia alternatívnych surovín 
pri výrobe asfaltov, monitoringu obsahu 
chlóru v rope pri riešení problematiky ko-
rózie, nízkej tvorby koksu, laboratórneho 
výskumu zameraného na minimalizáciu 
prchavých organických látok z mecha-
nicko chemicko biologickej čističky od-
padových vôd a mnohých ďalších.

Výskum a vývoj
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Podnikateľské prostredie

Trhy s cudzou menou

Hodnota slovenskej meny v roku 2003 pod vplyvom pozitívnych makroekonomických fundamentov stúpla voči referenčnej mene 
euro o 2,9 %. Pri porovnávaní zhodnotenia v reálnych podmienkach, t.j. po úprave pre index spotrebiteľských cien sa koruna zlepšila 
o 9,4 %. Makroekonomický vývoj a zmeny postoja investorov k smerovaniu pristupujúcich krajín do EÚ na strane jednej, a napätie 
vo vnútri koalície na strane druhej, mali hlavný dopad na vývoj slovenskej meny vo štvrtom štvrťroku 2003.

Veľmi dobré výsledky v zahraničnom dlhu a zdravý ekonomický rast boli ďalšími faktormi pôsobiacimi na zhodnocovanie meny, ktorý bude 
podľa našej mienky pokračovať i v roku 2004. Očakávame, že výmenný kurz SKK / EUR sa bude v roku 2004 pohybovať v rozpätí od 39 do 
40,5 a v prípade ďalších priamych zahraničných investícií a pokroku v reformách môže dôjsť k výraznejšiemu spevneniu výmenného kurzu. 

Po posilnení výmenného kurzu EUR / USD v roku 2003 nasledoval nárast hodnoty koruny oproti americkému doláru, čo sa prejavilo 
18 %-ným zhodnotením slovenskej koruny oproti americkému doláru. Najvyššia dynamika spevňovania sa zaznamenala v poslednom 
štvrťroku, keď americký dolár významne oslabil voči euru. 

K poklesu amerického dolára došlo najmä z dôvodu znížených tokov kapitálu do americkej ekonomiky, čo napokon vyústilo do deficitu 
na bežnom účte na úrovni okolo 5 % HDP, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Okrem toho k oslabeniu amerického dolára 
v poslednom štvrťroku prispeli aj geopolitické riziká. 

Očakávame, že počas roka 2004 sa bude americký dolár správať podobne ako v roku 2003, avšak tendencie devalvácie budú slabšie. 

Komoditné trhy 

Počas roka 2003 sme boli svedkami výraznej turbulencie vo vývoji energetických trhov. Hrozba vojny v Iraku a ďalšie faktory, ako štrajk 
vo venezuelskom ropnom priemysle, ovplyvnili trhové ceny ropy, ktoré dokonca v prvej polovici marca v priebehu jedného dňa stúpli 
z počiatočných 29 USD/bl na 34 USD/ bl. Bola to najvyššia kotácia roka 2003, pretože už na druhý deň prudko klesla na 24 USD/bl, čo 
prestavovalo za menej než desať dní hodnotu o 10 dolárov nižšiu. Príčinou bol začiatok vojny v Iraku po ktorom sa napätie veľmi rýchlo 
uvoľnilo. Absolútne dno sa dosiahlo o mesiac neskôr pri cene 23 USD/bl. Tento cenový pád nahradilo progresívne stúpanie ceny v nasle-
dovných mesiacoch až do konca augusta, kedy znížené úrovne zásob ropy, únik ropy v Nigérii spôsobený sabotážou, obavy zo zníženia 
produkcie v krajinách OPEC-u atď. posilnili ceny. Napokon v polovici augusta cena dosiahla úrovne 30,50 USD/bl. 

Začiatkom septembra cena ropy klesla z úrovne tridsať na úroveň dvadsaťpäť 
s následným obratom ku koncu septembra, po ktorom cena stúpla do výšky 
31 USD/bl. Krajiny OPEC-u neočakávane odsúhlasili zníženie produkcie 
o 900 000 bl/deň, čo sa odrazilo na trhu. I naďalej nízke úrovne zásob, ná-
vrh na zvýšenie cieľovej ceny OPEC-u z 22-28 na 25-32 USD/bl, napätie na 
Strednom východe, zvýšenie ceny ropy Basra Light irackou štátnou marke-
tingovou spoločnosťou (SOMO) atď. Všetky toto bolo dôvodom pre ktorý 
ropa Brent dosiahla spomenutú cenu 31 USD/bl.

Koncom roka sa cena ropy Brent stabilizovala v rozpätí medzi 27-31 USD/bl. Ročný 
priemer jej kótovanej ceny 28,83 USD/bl bol v porovnaní s rokom 2002 vyšší o 15,2 %.

Crack spready motorových palív (rozdiel medzi kótovanou cenou daného 
ropného produktu a cenou ropy) začali rok 2003 na úrovniach, ktoré prevy-
šovali priemer za posledných desať rokov. Začiatkom februára (u benzínov) 
a v marci (u nafty) táto hodnota dokonca stúpla na vrchol rozpätia. Od apríla 
do augusta sa crack spready pohybovali prevažne na úrovni medzi 40-75 % 
aritmetického priemeru desaťročného rozpätia. Pre koniec roka boli všeobec-
ne opäť charakteristické čísla, ktoré prevyšovali priemer. Ročný priemer crack 
spreadov motorových benzínov sa v prípade FOB ROTT (Premium unleaded) 
zvýšil o viac ako 35 % a dosiahol úroveň 73,5 USD/bl. Aj  priemerné crack 
spready motorovej nafty na FOB ROTT stúpli viac ako o 80 % v porovnaní 
s rokom 2002. Pre rok 2003 boli typické nezvyčajne vysoké ceny, ale aj crack 
spready prevyšujúce priemery posledných desiatich rokov.
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Finančná výkonnosť

Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb, prevádzkové náklady a prevádzkový zisk

Čisté tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb v porovnaní s rokom 2002 vzrástli o 2 mld. Sk (3 %) v dôsledku vyššieho objemu 
predaných palív a vyšších cien výrobkov. Negatívny dopad nižšieho výmenného kurzu SKK / USD (o 18 %) bol úplne eliminovaný 
vysokou výkonnosťou v rafinérskej oblasti hlavne pod vplyvom pôsobenia externých faktorov. 
Náklady na suroviny vzrástli o 1,0 mld. Sk (2,1 %) a ovplyvnilo ich niekoľko skutočností. Náklady na ropu klesli o 1,2 mld. Sk napriek 
vyšším kótovaným cenám ropy Brent v dôsledku už spomenutého podstatne nižšieho výmenného kurzu SKK / USD v porovnaní 
s rokom 2002. Na druhej strane náklady na ostatné suroviny vzrástli o 680 mil. Sk a týkalo sa to hlavne zemného plynu, etylénu, 
primárneho benzínu, MTBE, vákuového destilátu a základových olejov. Medzi ďalšie významné faktory, ktoré mali vplyv na vyššie 
náklady na suroviny patrili náklady na predaný tovar, ktoré vzrástli o 1,8 mld. Sk v dôsledku odlišnej štruktúry nákupov a vyššie ceny 
nakupovaných komodít.
Osobné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2002 o 120 mil. Sk (20 %) napriek nižšiemu počtu zamestnancov (o 654 osôb), čo bolo 
spôsobené rastom miezd v súlade so slovenským trhom a harmonizáciou miezd v Skupine MOL.
Odpisy poklesli o 98 mil. Sk (2,7 %) v dôsledku pomerne nízkeho objemu nákupu a kapitalizácie investičného majetku. 
Hodnota používaných služieb klesla o 828 mil. Sk (18,8 %) pod vplyvom úspor nákladov a vyššieho podielu spoločnosti MaO na 
údržbárskych výkonoch realizovaných v spoločnosti Slovnaft v priebehu roku 2003, čo predstavuje aktivity v rámci skupiny, ktoré 
sa v procese konsolidácie eliminujú.
Čistý výsledok z finančných operácií bol nižší o 493 mil. Sk (43,2 %) v dôsledku nižších výnosov z kurzových operácií o 546 mil. Sk 
a zmeny objektívnej hodnoty „put opcie“ úveru Merill Lynch III o 258 mil. Sk. Na druhej strane sa tento nepriaznivý vývoj externého 
prostredia čiastočne kompenzoval nižšími nákladovými úrokmi o 107 mil. Sk, vyššími výnosmi z úrokov o 24 mil. Sk a výnosmi z de-
rivátov v objeme 102 mil. Sk a o 57 mil. Sk nižšími ostatnými finančnými nákladmi.

Súvaha

Hmotný investičný majetok sa zvýšil o 1,9 mld. Sk v dôsledku investičných výdavkov v objeme 5,66 mld. Sk, z čoho objem 2,44 mld. 
Sk sa viaže na nedokončené investície. Medzi hlavné projekty patrili PP 3, HRP 7 a rozvoj maloobchodnej siete v Českej republike 
a v Poľsku, ako aj konsolidácia maloobchodnej siete na Slovensku.
Investície do spoločných podnikov klesli o 783 mil. Sk ako dôsledok integrácie spoločnosti Benatech do Slovnaft, a. s.
Zásoby poklesli o 504 mil. Sk (10,7 %) v dôsledku lepšieho riadenia zásob, obzvlášť v oblasti zásob ropy.
Nárast pohľadávok z obchodného styku o 286 mil. Sk (5,2 %) súvisí s vyšším objemom predaja vo finančnom vyjadrení v dôsledku 
vyšších cien a spotrebných daní v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Nárast ostatných obežných aktív o 1,1 mld. Sk (52,5 %) vyplýva z úveru poskytnutého spoločnosti MOL Plc. v objeme 1,1 mld. Sk.
Finančný majetok vzrástol o 1,2 mld. Sk  (40,9 %) v dôsledku dobrých prevádzkových výsledkov a nevyplatenia dividend v roku 2003.
Dlhodobé úvery a iné pôžičky majú nulovú hodnotu v dôsledku reklasifikácie posledného dlhodobého úveru Slovnaft, a. s. na krát-
kodobý úver, keďže sa splatí v roku 2004.
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky vzrástli o 749 mil. Sk (6,9 %) hlavne v dôsledku vyšších investičných výdavkov o 1,1 
mld. Sk v porovnaní s decembrom 2002.
Krátkodobé úvery a iné pôžičky zahŕňajú reklasifikovaný dlhodobý úver Merill Lynch III a ich objem je minimálny v dôsledku pomerne 
vysokého finančného majetku.

Cash flow

Čistý nárast finančného majetku predstavoval 1,229 mld. Sk, čo je iba o málo (134 mil. Sk) nižšia hodnota ako v predchádzajúcom 
roku. Štruktúra cash flow však bola odlišná. Pokles v prevádzkovej oblasti o 4,1 mld. Sk vyplynul z veľmi vysokého cash flow v roku 
2002 v dôsledku optimalizácie cash flow v oblasti záväzkov z obchodného styku. V roku 2003 cash flow manažment pokračoval, avšak 
jeho vplyv bol podstatne nižší kvôli už optimalizovanému počiatočnému stavu. Druhým významným rozdielom je investičná oblasť 
s poklesom o 2,1 mld. Sk. Je to výsledok výrazne vyšších investičných výdavkov (o 2,0 mld. Sk) v roku 2003 v porovnaní s rokom 2002 
a úveru poskytnutého spoločnosti MOL Plc. Na druhej strane cash flow z financovania vykazuje významné zlepšenie o 6,0 mld. Sk 
v porovnaní s rokom 2002, keďže v roku 2003 sa nesplácal žiaden úver a taktiež v dôsledku nevyplatenia dividend v roku 2003. Výkaz 
cash flow naznačuje stabilný vývoj finančnej situácie spoločnosti Slovnaft napriek technologickým odstávkam s vyššími nákladmi 
na údržbu a s obmedzenou úrovňou výroby.

Rafinérska činnosť a marketing

V roku 2003 sme spracovali 5,55 mil. ton ropy, čo je o 44,3 tis. ton viac ako v predchádzajúcom roku. Kvalita spracovávanej ropy bola 
v  zhode so zmluvne stanovenými špecifikáciami a obsah ľahkých frakcií bol prakticky na tej istej úrovni ako pred rokom. 
Výroba motorových palív bola v porovnaní s rokom 2002 o 28 tis. ton vyššia v prípade automobilových benzínov a o 10 tis. ton vyššia 
v prípade motorovej nafty. Rekordná úroveň výroby motorových palív sa dosiahla hlavne vďaka vyššiemu objemu spracovanej ropy, 

Diskusia a analýza výsledkov
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vyšším objemom nakúpených surovín a nižším stratám, ktoré sa udržali na úrovni vynikajúcich 
výsledkov dosiahnutých v roku 2002. Destilačné a štiepne kapacity sa však využili o 3,9 % resp. 
1,9 % menej v dôsledku plánovaných technologických odstávok týchto jednotiek.

Súhrnný objem predaja rafinérskych výrobkov na úrovni 5 mil. ton (s vylúčením chemických 
surovín dodaných petrochemickej divízii) mierne vzrástol v porovnaní s objemom 4,9 mil. ton 
dosiahnutým v roku 2002. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov v korunovom vyjadrení vzrástli 
(o 1,7 %), zatiaľ čo v dolárovom vyjadrení tržby z predaja vzrástli výrazne (o 10,7 %) pod vplyvom 
vývoja výmenných kurzov. Predaj na domácom trhu vzrástol o 3,3 % ovplyvnený výrazným rastom 
predaja najziskovejších výrobkov. Predaj automobilových benzínov prevýšil minuloročnú úroveň 
o 61 tis. ton a predaj motorovej nafty vzrástol o 24 tis. ton. Taktiež sme zvýšili naše trhové po-
diely a dosiahli sme hodnoty 74 % resp. 76 %. Tržby z domáceho predaja rafinérskych výrobkov 
v korunovom vyjadrení vzrástli o 7,7 % (o 17,2 % v dolárovom vyjadrení).

Predaj na export v roku 2003 zostal na úrovni roku 2002 a predstavoval viac ako 70 % celkového 
predaja (v objemovom vyjadrení). V súlade s riadením dodávateľského reťazca sme sa zameriavali 
hlavne na český, rakúsky, poľský a nemecký trh. Náš predaj na najdôležitejší exportný trh, trh 
Českej republiky, vzrástol takmer o 47 tis. ton v porovnaní s uplynulým rokom a to hlavne v dô-
sledku vyššieho predaja motorovej nafty. Taktiež sme si zlepšili našu pozíciu na poľskom trhu. 

Predaj spoločnosti Slovnaft v Poľsku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o takmer 41 
tis. ton (8 %). Hlavnou príčinou tohto vývoja bol rastúci dopyt v segmente koncových spotrebite-
ľov. Možnosť uspokojiť dopyt zákazníkov po ultra nízko sírnych motorových palivách nám dovolila 
zvýšiť predaj aj na nemeckom trhu. Predali sme takmer o 17 tis. ton benzínov a o 17 tis. 
ton motorovej nafty viac ako v uplynulom roku. Na druhej strane predaj motorových 
palív na rakúskom trhu poklesol o 89 tis. ton (11 %). Tržby z predaja exportovaných 
rafinérskych výrobkov v korunovom vyjadrení ostali na takmer rovnakej úrovni ako 
v roku 2002 (v dolárovom vyjadrení takmer o 9 % vyššie).

Predaj ostatných rafinérskych a petrochemických výrobkov zotrval prakticky na takej 
istej úrovni ako v roku 2002, čo predstavuje v objemových ukazovateľoch takmer 17 % 
celkového predaja rafinérskych výrobkov. Domáci predaj poklesol o 16 %, avšak na 
druhej strane sa o 7 % zvýšil predaj na export, predovšetkým na českom trhu, hlavne 
pod vplyvom vyššieho predaja leteckého benzínu a taktiež vyššieho predaja vykuro-
vacieho oleja na maďarskom trhu. Tieto výrobky tradične dopĺňajú škálu výrobkov 
spoločnosti Slovnaft.

Slovnaft prekonal trhový rast v  oblasti predaja palív. S menším počtom prevádzko-
vaných čerpacích staníc sa v porovnaní s rokom 2002 zvýšil objem predaja o 4,5 %. 
V porovnaní s koncoročnými výsledkami sa predaj benzínov zvýšil o 2,4 % a predaj 
motorovej nafty o 7,3 %. Zlepšenie priemerného predaja na jednu čerpaciu stanicu 
prekročilo hodnotu 11,2 % v porovnaní s výsledkami roka 2002.

Výroba (tis. t) 2003 2002 2001

Automobilové benzíny 1 583,0 1 555,7 1 417,6 

Motorová nafta 2 279,0 2 268,9 2 189,2 

Petrolej 65,4 41,1 49,9 

Ťažký vykurovací olej 280,7 273,9 349,9 

Asfalty a oxidačná zmes 83,5 95,3 74,1 

Síra 60,2 60,7 57,2 

Ostatné rafinérske výrobky 169,5 181,9 187,5 

Petrochemické výrobky 171,7 180,0 167,7 

SPOLU 4 693,0 4 657,5 4 493,1
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Diskusia a analýza výsledkov

Petrochémia

Napriek nízkemu dopytu po polyméroch sme v roku 2003 predali 230 tis. ton plastov, čo predstavuje 
prakticky nezmenený objem ako v roku 2002. Prístup prostredníctvom manažmentu jednotného 
predajného kanála sa úspešne realizoval okrem Poľska aj v Nemecku a Taliansku. Zatiaľ čo predaj 
LDPE na domácom trhu v roku 2003 dosiahol vyššiu úroveň ako v roku 2002 (hlavne v dôsledku novej 
cenovej politiky), vyššie dodávky konkurentov mali negatívny dopad na predaj polypropylénu.

Slabý trhový dopyt, silná konkurencia a pokles cien v prvom polroku 2003 pôsobili nepriaznivo na 
predaj plastov na iných trhoch, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil. Plánovaná 
technologická odstávka v júni a určité technické problémy v 4.  štvrťroku 2003 taktiež negatívne 
ovplyvnili dodávky našim zákazníkom.

Pod vplyvom dovozu takých typov plastov, ktoré spoločnosť Slovnaft nevyrába a v dôsledku 
nedostatočnej výroby spôsobenej určitými technickými problémami s etylénovou jednotkou, 
trhové podiely viazané na LDPE a PP v roku 2003 v porovnaní s rokom 2002 klesli. Trhový podiel 
polypropylénu bol v roku 2003 výrazne nižší, za čo zodpovedal pretrvávajúci prebytok výrobkov 
na trhu, čo viedlo k veľmi nízkym cenám.

Investičné aktivity 

V roku 2003 sa na investičné aktivity v rámci Skupiny Slovnaft vynaložila suma 5,66 mld. Sk. 
Program rozvoja petrochémie, ktorý bol schválený v roku 2002, sa nachádza v realizačnej fáze. 
Projekčné práce, zaobstarávanie a výstavba nového polypropylénového závodu s kapacitou 
255 tis. t / rok sa začala začiatkom roku 2003 a postupuje v súlade s plánom. Úplné ukončenie 
a začiatok prevádzky novej výrobnej jednotky sa plánuje na 2. štvrťrok roku 2005.

Program Diesel 2005, ktorého cieľom je splnenie požiadaviek EÚ na kvalitu motorových palív, 
ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2005, sa nachádza v pokročilej fáze. Ako prvá časť tohto 
programu sa v polovici roka ukončilo a uviedlo do prevádzky zariadenie na blending motorovej 
nafty, ktorého úlohou je zabezpečiť požadovanú kvalitu palív. Výstavba kľúčovej prevádzky tohto 
programu, ktorou je hydrogenačná odsírovacia jednotka (HRP 7), začala v 1. štvrťroku roku 2003 
a uvedie sa do činnosti koncom roku 2004.

V roku 2003 výrazne napredoval program rozvoja maloobchodnej siete. Na Slovensku sa 
postavila jedna nová čerpacia stanica a 24 čerpacích staníc sa zrekonštruovalo. Okrem toho 
sa 53 čerpacích staníc preznačilo a vylepšilo tak, aby spĺňali environmentálne požiadavky, 
a aby mohli zákazníkom poskytovať konkurencieschopné služby. Od našich konkurentov 
sme získali 3 čerpacie stanice. V súlade s našou expanznou stratégiou pre Českú republiku 
sme zvýšili počet našich čerpacích staníc. Od konkurentov sme získali 2 čerpacie stanice 
v západnej časti krajiny s cieľom zvýšiť pokrytie. Pokračovali sme v menších obnovách tak, 
aby sme udržali a zlepšili úroveň poskytovaných služieb.

V roku 2003 sme významne zrýchlili rozširovanie našej siete čerpacích staníc v Poľsku, ktorých 
počet sme viac ako strojnásobili (zo 4 na začiatku roka na 13 ku koncu roka). Získali sme 1 čerpa-
ciu stanicu a ukončili sme výstavbu 1 čerpacej stanice na zelenej lúke. Aby sme urýchlili výstavbu 
čerpacích staníc v roku 2004, v uplynulom roku sme vopred nadobudli stavebné pozemky. Začali 
sme program franchisingu čerpacích staníc a na tomto základe sme získali 7 čerpacích staníc. 

Aby sme prenikli na trh s autoplynom, Slovnaft otvoril projekt výstavby distribučnej siete LPG. 
21 čerpacích staníc sa v roku 2003 vybavilo plničkami LPG.

V roku 2003 spoločnosť Slovnaft pokračovala v realizácii svojich projektov ochrany životného 
prostredia. Súhrnne sa investovalo do týchto aktivít 343 mil. Sk. V tejto oblasti bol najväčším 
projektom program rekonštrukcie skladovacích nádrží.

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť používaných technologických a strojných zariadení sa v oblas-
tiach rafinérie, petrochémie a logistiky preinvestovalo viac ako 300 mil. Sk. Do infraštruktúry 
informačných technológií sa investovala suma 143 mil. Sk.

• • • • • •18
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Správa a riadenie spoločnosti

Skupina Slovnaft vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti spracovania ropy, distribúcie a predaja ropných výrobkov. Je jedným 
z najväčších a najdôležitejších podnikov na Slovensku. Vedomá si svojho postavenia v spoločnosti prijíma spoločenskú zodpovednosť 
za svoju činnosť a snaží sa byť príkladom pre iných. Spoločnosť Slovnaft si bola vždy plne vedomá dôležitosti zavedenia najvyšších 
noriem do správy a riadenia spoločnosti. Predstavenstvo Slovnaft, a. s. je vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti a ako také nesie 
kolektívnu a osobnú zodpovednosť za všetky činnosti spoločnosti. Jeho najdôležitejšie činnosti smerujú k rastu akcionárskej hodnoty, 
zvyšovaniu účinnosti a ziskovosti a k zabezpečeniu transparentnosti aktivít podniku. Takisto sa snaží zabezpečiť primeraný manažment 
rizika, ochranu životného prostredia a bezpečné pracovné podmienky. Zásady, politiky a ciele berú do úvahy špecifický a jedinečný 
vzťah predstavenstva k akcionárom, výkonnému manažmentu a spoločnosti. 

Princípy práce dozornej rady a predstavenstva

Dozornú radu a predstavenstvo volí valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva majú riadny prístup ku všetkým 
relevantným informáciám. Počas obdobia, ktoré je predmetom tejto výročnej správy, zasadalo predstavenstvo 9 krát a dozorná rada 
7 krát. Materiály zasadnutí s podrobnými informáciami sa zasielajú s dostatočným časovým predstihom tak, aby sa členom správnych 
a riadiacich orgánov umožnilo predkladať kvalifikované návrhy. V prípade potreby sa konajú prezentácie na podporu predložených 
materiálov. Tajomník predstavenstva a dozornej rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré správne a riadiace orgány spoločnosti prijali 
a zabezpečuje sledovanie ich riadneho plnenia a správnym a riadiacim orgánom poskytuje o tom spätnú väzbu. 

Tajomník predstavenstva a dozornej rady archivuje zápisnice (vrátane všetkých súvisiacich dokumentov) zo zasadnutí oboch správnych 
a riadiacich orgánov. Predstavenstvo koná a prijíma uznesenia ako kolektívny orgán. Niektoré špecifické úlohy vykonávajú výbory 
predstavenstva. Tieto výbory (výbor pre riadenie a odmeňovanie, výbor pre financie a audit, výbor pre stratégiu) majú právo vopred sa 
zaoberať návrhmi uznesení týkajúcich sa záležitostí určených v Prehľade splnomocnení a rozhodovacích právomocí a v iných správnych 
a riadiacich dokumentoch spoločnosti a (prostredníctvom predsedov príslušných výborov) navrhovať predstavenstvu ich prijatie. Taký 
modus operandi práce predstavenstva umožňuje, aby boli veci náležite prejednávané s príslušnou pozornosťou. Predsedovia všetkých 
výborov predstavenstva sa zúčastňujú valných zhromaždení spoločnosti a odpovedajú na ľubovoľné otázky vznesené hociktorým akcio-
nárom. Dozorná rada zodpovedá za výkon riadenia a dohľadu nad predstavenstvom ako vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti a koná 
tak v záujme akcionárov. Zástupcovia zamestnancov spoločnosti, v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, sa podieľajú na vý-
kone dozorných a riadiacich funkcií a zabezpečujú, že názory a záujmy zamestnancov spoločnosti sa nastoľujú a riadne prejednávajú.

Zverejňovanie informácií a transparentnosť 

V súlade s vnútornými pravidlami spoločnosti sú všetci členovia predstavenstva a dozornej rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú 
zainteresovanosť, ktorú majú v transakciách so spriaznenými stranami. Také oznámenie uskutočňujú na zasadnutí predstavenstva, 
dozornej rady resp. na valnom zhromaždení, kde sa príslušná transakcia prejednáva po prvý raz a platí pravidlo, že príslušná osoba sa 
zdrží hlasovania týkajúceho sa takejto transakcie. Spoločnosť dodržiava Zjednotený kódex správy a riadenia, ako aj pravidlá vydané 
Burzou cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých dôležitých informácií. Dodržiavanie uvedených pravidiel 
zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospo-
dárskych výsledkoch, vlastníctve a správe spoločnosti, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované investičné rozhodnutia.

Vzťahy k akcionárom a rešpektovanie práv akcionárov 

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včas-
nom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej riadnych valných zhromaždení 
Spoločnosť dodržiava zásadu rovnakého prístupu ku všetkým akcionárom a v plnom rozsahu si osvojila princípy Zjednoteného kódexu 
správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť prijíma všetky záväzky vyplývajúce zo zákona voči akcionárom ako aj zamestnancom, veriteľom 
a dodávateľom.Spoločnosť okrem toho berie na zreteľ všetky svoje širšie záväzky voči samospráve a iným zainteresovaným stranám.

Predstavenstvo si je dobre vedomé svojho záväzku zastupovať a presadzovať záujmy akcionárov a je si vedomé, že úplne zodpo-
vedá za výkonnosť a činnosti Skupiny Slovnaft. S cieľom zabezpečiť, aby spoločnosť naplnila očakávania akcionárov vo všetkých 
oblastiach, predstavenstvo sústavne analyzuje a posudzuje vývoj prebiehajúci jednak v širšom externom prostredí ako aj v rámci 
činností samotnej Skupiny Slovnaft. Úradnými, formálnymi komunikačnými kanálmi smerom k akcionárom sú výročná správa a k nej 
prislúchajúce výkazy a štvrťročné správy o dosahovaných výsledkoch. Okrem toho sa na riadnych valných zhromaždeniach a  na 
mimoriadnych valných zhromaždeniach poskytujú akcionárom prezentácie o spoločnosti, jej výkonnosti a stratégii. Naviac, investori 
majú právo kedykoľvek v priebehu roka vzniesť dotazy a na každom valnom zhromaždení majú právo klásť otázky, resp. predkladať 
návrhy. Informácie sú taktiež sprístupnené na internetovej stránke spoločnosti Slovnaft (www.slovnaft.sk), kde sa nachádza špeci-
álna sub-stránka venovaná akcionárom a finančnej komunite.
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1 Slavomír Hatina
Predseda predstavenstva

2 Zoltán Áldott
Podpredseda predstavenstva

3 Jolana Petrášová
Členka predstavenstva, do 16. apríla 2003

4 Vratko Kaššovic
Člen predstavenstva,
Generálny riaditeľ

5 Ján Kavec
Člen predstavenstva, do 16. apríla 2003
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Ilona Bánhegyi
Predsedníčka dozornej rady

Pavol Parák
Podpredseda dozornej rady, 
do 17. mája 2003

Dušan Durmis
Člen dozornej rady, 
do 17. mája 2003

Béla Váradi
Člen dozornej rady 

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.

Zoltán Jancsurák
Člen dozornej rady, od 17. mája 2003

Oszkar Világi
Člen dozornej rady, od 17. mája 2003

Predstavenstvo

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Dozorná rada

6 Ferenc Dénes                                            
Člen predstavenstva,

7 Zalán Bács                                                 
 Člen predstavenstva

8 László Geszti
Člen predstavenstva

9 Heimo Tomann
Člen predstavenstva, od 16. apríla 2003 
Námestník generálneho riaditeľa pre financie

10 Ferenc Horváth
Člen predstavenstva, od 16. apríla 2003
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Táto správa dozornej rady za uplynulý rok 2003 bola spracovaná na základe správy predstavenstva, výroku audítora k riadnej a konso-
lidovanej závierke a pravidelných hodnotení činnosti spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť dosahovala uspokojivé výsledky a úspešne  pokračovala v zlepšovaní výkonnosti. Vhodnou 
úverovou politikou spoločnosť stabilizovala svoju finančnú pozíciu. 

Predstavenstvo, prostredníctvom generálneho riaditeľa, pravidelne informovalo dozornú radu. Počas roka si dozorná rada vyžiadala 
štvrťročné správy o činnosti interného auditu a odboru bezpečnosti. 

Podľa názoru dozornej rady bola činnosť predstavenstva v  súlade  s platnými zákonmi, Stanovami spoločnosti a uzneseniami  pred-
chádzajúcich valných zhromaždení a bola zameraná  na maximalizáciu hodnôt pre akcionárov. Na základe vyhodnotenia  dozorná rada 
konštatuje, že predstavenstvo vykonávalo  svoje činnosti v súlade so schváleným podnikateľským plánom na rok 2003. Pri výkone svojich 
povinností členovia predstavenstva zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách a dodržiavali ustanovenia § 196 Obchodného 
zákonníka o zákaze konkurencie.

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 uzávierky za rok 2003, ktorý vykonala spoločnosť 
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. 

Podľa názoru dozornej rady, riadna účtovná aj konsolidovaná závierka vo všetkých významných aspektoch pravdivo zobrazujú finančnú 
situáciu spoločnosti Slovnaft, a. s. k 31.12. 2003, ako aj výsledky jej hospodárenia, zmien vlastného imania a toku hotovosti za rok 2003.

Dozorná rada, po preskúmaní a prerokovaní správy predstavenstva o hospodárení za rok 2003, odporúča valnému zhromaždeniu schváliť 
riadnu účtovnú, ako aj konsolidovanú závierku za rok 2003. Dozorná rada taktiež súhlasí s návrhom  predstavenstva spoločnosti na 
rozdelenie zisku za roky 2002 a 2003, ako aj so spôsobom výplaty dividend.

Dr. Ilona Bánhegyi
dozorná rada
predsedníčka

Bratislava  27. apríl 2004

Správa o činnosti Dozornej rady Slovnaft, a. s. 
za obdobie od riadneho valného 
zhromaždenia dňa 17. mája 2003
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Štruktúra akcionárov
Slovnaft, a. s. k 31. 12. 2003

Akcionár 31. 12. 2003 31. 12. 2002

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 70,0 36,2

Slovintegra, a. s. - 28,7

EBRD 8,4 8,4

Poštová banka, a. s. 3,4 -

Slovnaft CV III 2,2 -

Reštitučný investičný fond 1,5 -

Banka Slovakia, a. s. 1,5 -

OOST - EUROPA PARTICIPATIES B. V. 1,3 -

Slovbena, a. s. - 2,9

Ostatné právnické osoby 10,0 21,8

Ostatní individuálni akcionári 1,7 2,0

Spolu 100,0 100,0

Odsúhlasenie vlastného imania 
Skupiny Slovnaft za rok 2003 v mil. Sk

Slovnaft, a.s.

Dcérske

a pridružené

spoločnosti

Goodwill

a negatívny

goodwill

Konsolidačné 

úpravy Konsolidované

Vlastné imanie podľa slovenskej legislatívy pred zmenou

v Postupoch účtovania k 1. januáru 2003 37 505 3 915 -267 -4 030 37 123

Vplyv zmeny 198 - - - 198

Vlastné imanie podľa slovenskej legislatívy po zohľadnení 

zmeny v Postupoch účtovania k 1. januáru 2003 37 703 - -267 -4 030 37 321

Zisk / (strata) za účtovné obdobie 2 740 -316 -43 -231 2 150

Eliminácie - -241 - 241 -

Ostatné pohyby - - - -11 -11

Vplyv zlúčenia Benatech, a. s. -134  -  - 134 -

Vlastné imanie podľa slovenskej legislatívy k 31. decembru 2003 

spolu s menšinovými podielmi 40 309 3 358 -310 -3 897 39 460

Vplyv IFRS na 

Sociálny fond -100

Navýšenie imania -24

Rozdiel v hodnote dlhodobého majetku -48

Vplyv použitých kurzov cudzích mien -50

Menšinové podiely -62

Goodwill a negatívny goodwill 610

Vlastné imanie podľa IFRS 39 786

• • • • • •22



• • • • • •22 • • • • • •23

Konsolidovaný zisk podľa slovenských účtovných predpisov 2 150

Čerpanie sociálneho fondu -100

ML put opcia (IAS 39) 246

Daňový efekt (IAS 12) -61

185

Odpis goodwillu 21

Odložené dane (IAS 12)  17

Navýšenie imania  28

Daňový efekt -6

22

Zníženie hodnoty majetku a odpisy (IAS 16, IAS 36) -37

Menšinové podiely -6

Vplyv použitých kurzov cudzích mien pre konsolidáciu a účtovanie nerealizovaných kurzových ziskov v predchádzajúcich obdobiach 122

Konsolidovaný zisk podľa IFRS 2 374

Odsúhlasenie hospodárskeho výsledku 
Skupiny Slovnaft za rok 2003 v mil. Sk
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Výkaz ziskov a strát Skupiny Slovnaft

(v mil. Sk)  31. december 2003  31. december 2002  31.d ecember 2001

Celkové prevádzkové výnosy  67 639     65 793     72 476

Celkové prevádzkové náklady -64 807    -62 829    -66 419

Prevádzkový zisk  2 832     2 964     6 057

Výsledok z finančnej činnosti  683     1 228    -1 180

Zisk pred zdanením  3 515     4 192     4 877

Daň z príjmu -1 131    -1 160    -1 714

Zisk po zdanení  2 384     3 032     3 163

Podiely iných akcionárov -10     22    -5

Čistý zisk  2 374     3 054     3 158

Zisk na akciu (v Sk )  115     148     153

Súvaha Skupiny Slovnaft

(v mil. Sk)  31. december 2003  31. december 2002  31. december 2001

AKTÍVA  56 446     53 159     52 556

Stále aktíva  38 889     37 719     38 328

Obežné aktíva  17 577     15 440     14 228

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY  56 446     53 159     52 556 

Vlastné imanie spolu  39 786     37 625     35 764

Podiely iných akcionárov  62     1     23

Dlhodobé záväzky spolu  1 469     3 692     7 910

Krátkodobé záväzky spolu  15 129     11 841     8 859

Vývoj finančnej situácie Skupiny Slovnaft 
za obdobie 2001 - 2003
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Správa nezávislých audítorov 
akcionárom spoločnosti 

Slovnaft, a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka 
k 31. decembru 2003

Zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
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PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o. 

 Hviezdoslavovo nám. 20 
815 32 Bratislava 

Slovak Republic 
Telephone +421 (0) 2 5441 4101 

Facsimile +421 (0) 2 5441 4102

Vykonali sme audit priloženej konsolidovanej súvahy spoločnosti Slovnaft, a.s. („Spoločnosť“) a jej dcérskych spoločností („Skupina“) 
zostavenej k 31. decembru 2003 a príslušných konsolidovaných výkazov ziskov a strát, zmien vlastného imania a peňažných tokov 
za rok 2003. Za zostavenie tejto účtovnej závierky je zodpovedné vedenie Spoločnosti. Našou zodpovednosťou je na základe auditu 
vysloviť názor na túto účtovnú závierku. 

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú audit naplánovať a vykonať tak, aby 
sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit v sebe zahŕňa overenie dôkazov výbero-
vým spôsobom s dôrazom na preskúmanie preukaznosti jednotlivých položiek, vykázaných v účtovnej závierke. Audit je tiež zameraný na 
posúdenie použitých účtovných zásad a zhodnotenie významných odhadov vedenia, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky 
ako celku. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje dostatočné východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu 
Skupiny k 31. decembru 2003, výsledok jej hospodárenia, zmeny vlastného imania a peňažné toky za rok 2003 v súlade s Medzinárod-
nými štandardmi pre finančné výkazníctvo. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 
Bratislava, Slovenská republika

10. marca 2004

Správa nezávislých audítorov 
akcionárom spoločnosti Slovnaft, a.s.
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SLOVNAFT, a.s.
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Zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Marec 2004

 Strana

Všeobecné informácie ............................................................................................................................................................................................................26

Konsolidovaná súvaha ............................................................................................................................................................................................................27

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát .....................................................................................................................................................................................28

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania .................................................................................................................................................................29

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov ..............................................................................................................................................................................30  

Účtovné postupy....................................................................................................................................................................................................................... 31

Riadenie finančného rizika.....................................................................................................................................................................................................38

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke..............................................................................................................................................................39

Všeobecné informácie 

V súlade so slovenskou legislatívou sa Slovnaft, a.s. („Slovnaft“ alebo „Spoločnosť“) 1. mája 1992  transformoval zo štátneho podniku 
na akciovú spoločnosť. Spoločnosť je primárne kótovaná na  Bratislavskej burze cenných papierov a jej akcie sú kótované aj v Luxem-
bursku.

Hlavným predmetom činnosti Slovnaftu, jeho dcérskych a pridružených spoločností („Skupina“) je spracovanie ropy, distribúcia a predaj 
výrobkov z ropy. 

Sídlo Spoločnosti: 
Vlčie hrdlo 

824 12 Bratislava 
Slovenská republika

Od apríla 2003 je materskou spoločnosťou Skupiny spoločnosť MOL Rt. so sídlom v Maďarskej  republike. 

Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v miliónoch slovenských korún (v mil. Sk).
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Slovnaft, a.s.
Konsolidovaná súvaha

(v mil. Sk)  Poznámky 31. decembra 2003 31. decembra 2002

AKTÍVA

Dlhodobé aktíva

Dlhodobý nehmotný majetok 1 711 666 

Dlhodobý hmotný majetok    2 37 524 35 608

Investície do pridružených spoločností    4 146 929 

Odložená daňová pohľadávka   16 115 267 

Ostatné dlhodobé aktíva   5 393 249

Dlhodobé aktíva spolu 38 889 37 719

Obežné aktíva 

Zásoby 6 4 205 4 709 

Pohľadávky z obchodného styku 7 5 797 5 511 

Ostatné obežné aktíva 8 3 307 2 169 

Finančné investície k dispozícii na predaj 17 49 

Finančný majetok 9 4 231  3 002

Obežné aktíva spolu 17 577 15 440

Aktíva spolu 56 446 53 159 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Vlastné imanie

Základné imanie  10 20 625 20 625 

Emisné ážio 3 649 3 649 

Kapitálové fondy a fondy zo zisku 11 13 138 10 297  

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 2 374 3 054

Vlastné imanie spolu 39 786 37 625

Podiely iných akcionárov 12 62 1

Dlhodobé záväzky

Úvery 13 - 2 260 

Rezervy 14 677 671 

Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 15 792 761

Dlhodobé záväzky spolu 1 469 3 692

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 17 11 552 10 803 

Úvery a iné pôžičky 13 2 458 684 

Rezervy  14 1 119 354

Krátkodobé záväzky spolu 15 129 11 841

Záväzky spolu 16 598 15 533

Vlastné imanie a záväzky spolu 56 446 53 159

Konsolidovanú účtovnú závierku na stranách 4 až 39 schválilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 10. marca 2004 a  v jeho mene ju podpísali:

 Slavomír Hatina  Vratko Kaššovic  Heimo Tomann 

 predseda predstavenstva člen predstavenstva člen predstavenstva  

  a generálny  riaditeľ a námestník GR pre financie      

  

Konsolidovaná súvaha
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Slovnaft, a.s.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

(v mil. Sk) Poznámky Rok 2003 Rok 2002

Tržby netto 18 67 296 65 317 

Ostatné prevádzkové výnosy 343 476

Prevádzkové výnosy spolu 67 639 65 793

Spotreba materiálu (vrátane nákladov na obstaranie predaného  tovaru bez aktivácie) -  -51 526 -50 480

Osobné náklady 20 -2 906 -2 438 

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného  majetku 18, 26 -3 512 -3 610 

Služby  -3 578  -4 406 

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a rozpracovanej výroby 108 77 

Aktivovaná vlastná výroba 9 10 

Ostatné prevádzkové náklady  -3 402  -1 982

Prevádzkové náklady spolu  -64 807  -62 829

Prevádzkový zisk 18, 26 2 832 2 964

Podiel na zisku spoločností konsolidovaných metódou vlastného  imania  21 35 87 

Čisté finančné výnosy  22 648 1 141

Zisk pred zdanením 23  3 515  4 192

Daň z príjmu 23 -1 131 -1 160

Zisk po zdanení 2 384 3 032

Podiely iných akcionárov 12 -10 22

Čistý zisk 24 2 374 3 054

Zisk na 1 akciu (v Sk) 24 115,1 148,0
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Slovnaft, a.s.
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania

(v mil. Sk)
 

Poznámky
Základné 

imanie 
Emisné 

ážio 

Kapitálové 
fondy a fondy 

zo zisku 
Čistý zisk 

za obdobie Spolu

Stav k 1. januáru 2002 20 625 3 649 8 332 3 158 35 764

Presuny - - 3 158 -3 158 -

Schválené dividendy - - -1 196 - -1 196

Dopad výmenných kurzov - - 3 - 3

Čistý zisk za obdobie - - - 3 054 3 054

Stav k 31. decembru 2002 20 625 3 649 10 297 3 054 37 625

Presuny - - 3 054 -3 054 -

Dopad výmenných kurzov 11 - - -213 - -213

Čistý zisk za obdobie - - - 2 374 2 374

Stav k 31. decembru 2003 20 625 3 649 13 138 2 374 39 786



Slovnaft, a.s.
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

(v mil. Sk) Poznámky 31. decembra 2003 31. decembra 2002

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti 26 6 960 10 431 

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb -1 303 -692

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 657 9 739 

z toho: zmena pracovného kapitálu 33 4 080

Peňažné toky z investičnej činnosti

Investičné výdavky -4 417 -2 429 

Prijaté štátne dotácie 67 68 

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 569 188 

Akvizície 3 153 -458 

Príjmy z predaja finančných investícií 70 121 

Poskytnuté pôžičky -1 073 - 

Výnosové úroky a ostatné prijaté finančné položky 300 117 

Prijaté dividendy 34 129 

Ostatné výnosy z finančných investícií - 108 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -4 297 -2 156

Peňažné toky z finančných činností

Zmeny stavu dlhodobých bankových úverov - -3 115 

Čerpanie /(splatenie) krátkodobých úverov netto 130 -1 033 

Nákladové úroky a ostatné uhradené finančné poplatky -159 -676 

Dividendy vyplatené akcionárom -1 -1 191

Čisté peňažné toky z finančných činností -30 -6 015

Dopady kurzových zmien -101 -205

Čisté (zníženie)/zvýšenie stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1 229 1 363

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 9 3 002 1 639 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 9 4 231 3 002

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
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Slovnaft, a.s.
Účtovné postupy

Najdôležitejšie účtovné postupy konzistentne uplatňované pri zostavovaní tejto konsolidovanej účtovnej závierky:

(i) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny bola zostavená a je v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo, ktoré 
vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy. Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe uplatnenia princípu 
historických cien, s výnimkou úprav v dôsledku precenenia dlhodobých cenných papierov k dispozícii na predaj, finančného majetku 
a finančných záväzkov držaných za účelom obchodovania. 

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 súvahovému dňu, a taktiež vykazované 
výnosy a náklady za sledované obdobie. Hoci sa tieto odhady opierajú o aktuálne informácie a vedomosti vedenia, skutočnosť sa môže 
nakoniec od týchto odhadov líšiť.

(ii) Zásady konsolidácie

1) Dcérske spoločnosti

Do konsolidovanej účtovnej závierky sú zahrnuté dcérske spoločnosti, t.j. subjekty, v ktorých má Spoločnosť nadpolovičný podiel hla-
sovacích práv alebo je inak oprávnená ich kontrolovať.

Dcérske spoločnosti sú zahrnuté do konsolidácie odo dňa, keď nad nimi Skupina získa kontrolu, až do dňa, kedy túto kontrolu stratí. 
Akvizície dcérskych spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania. Rozdiel, o ktorý obstarávacia cena prevyšuje objektívnu 
hodnotu čistých aktív dcérskej spoločnosti, sa účtuje ako goodwill. Viď pozn. (iv) ohľadom zásad pre účtovanie goodwillu. Podiely iných 
akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných akcionárov na čistých aktívach.

Transakcie a zostatky v rámci Skupiny a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami v Skupine sú vylúčené; nerealizované 
straty sú takisto vylúčené, pokiaľ náklad nemôže byť uhradený. Tam, kde to bolo potrebné, boli účtovné postupy dcérskych spoločností 
upravené tak, aby bola zabezpečená ich konzistentnosť s postupmi, ktoré uplatňuje Skupina.

Vlastné imanie a čisté výnosy pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané samostatne v priloženej konsolidovanej 
súvahe resp. v priloženom konsolidovanom výkaze ziskov a strát. 

2) Pridružené spoločnosti

Investície do pridružených spoločností sa účtujú metódou vlastného imania. Pri tejto metóde sa podiel Spoločnosti na ziskoch a stratách 
pridružených spoločností po dátume nadobudnutia vykazuje vo výkaze ziskov a strát a jej podiel vznikajúci zo zmien vo vlastnom imaní 
sa vykazuje vo vlastnom imaní. Kumulatívne pohyby po akvizícii sú upravené voči účtovnej hodnote investície. Pridružené spoločnosti 
sú subjekty, v ktorých má Skupina obvykle 20% až 50% hlasovacích práv alebo nad ktorými Skupina uplatňuje podstatný vplyv, ale 
nekontroluje ich.

Nerealizované zisky z transakcií medzi Skupinou a jej pridruženými spoločnosťami sú eliminované v rozsahu, v akom má Skupina v 
nich podiel; nerealizované straty sú taktiež eliminované, pokiaľ transakcia neposkytuje dôkaz o tom, že pri prevádzanom aktíve došlo k 
zníženiu jeho hodnoty. Investícia Skupiny do pridružených spoločností zahŕňa goodwill (znížený o oprávky) z akvizície.

Ak sa podiel Skupiny na strate pridruženej spoločnosti rovná alebo prevyšuje jej majetkový podiel v nej, Skupina nemusí vykazovať 
ďalšie straty, pokiaľ jej nevznikli záväzky alebo finančné výdavky za túto pridruženú spoločnosť. 

Účtovné postupy
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(iii) Prepočet cudzích mien

1) Funkčná mena

Vychádzajúc z ekonomickej podstaty základných prípadov a okolností, ktoré sú pre Skupinu relevantné, bola za funkčnú menu Skupiny 
pre účely vykazovania a oceňovania stanovená slovenská koruna. 

2) Transakcie a zostatky

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie. Kurzové zisky 
a straty vyplývajúce z finančného vyrovnania takýchto transakcií a z prepočtu peňažných aktív a pasív v cudzích menách sú vykázané 
vo výkaze ziskov a strát, s výnimkou časového rozlíšenia do vlastného imania v prípade hedgingu peňažných tokov.
Rozdiely z prepočtu dlhových cenných papierov a iného peňažného finančného majetku oceneného v objektívnej hodnote sú zahrnuté 
do kurzových ziskov a strát. 

3) Spoločnosti v Skupine

Výkazy ziskov a strát a výkazy peňažných tokov zahraničných spoločností sú prepočítavané na funkčnú menu Skupiny aritmetickým 
priemerom výmenných kurzov za sledované obdobie. Ich súvahové aktíva a pasíva sa prepočítavajú výmenným kurzom platným k sú-
vahovému dňu. Kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu čistej hodnoty investície v zahraničných spoločnostiach, z prepočtu úverov 
a iných menových nástrojov určených na zaistenie takýchto investícií sú vykázané ako pohyb vo vlastnom imaní. Pri predaji zahraničnej 
spoločnosti sa takéto kurzové rozdiely zúčtujú do výkazu ziskov a strát ako súčasť zisku alebo straty z predaja. 

Goodwill a úpravy objektívnej hodnoty, ktoré vznikajú pri nadobudnutí zahraničnej spoločnosti, sa vykazujú ako majetok a záväzky tejto 
zahraničnej spoločnosti a prepočítavajú sa výmenným kurzom platným k súvahovému dňu.

(iv) Dlhodobý nehmotný majetok 

1)  Goodwill

Goodwill predstavuje rozdiel medzi nižšou objektívnou hodnotou získaného podielu Skupiny na čistých aktívach obstaranej dcérskej 
resp. pridruženej spoločnosti a jeho vyššou obstarávacou cenou v okamihu obstarania. Goodwill sa vykazuje v obstarávacej cene 
zníženej o oprávky a opravné položky. Odpisuje sa rovnomerne počas jeho odhadovanej doby životnosti. Vedenie stanoví odhadovanú 
dobu životnosti goodwillu na základe ohodnotenia jednotlivých spoločností v čase ich nadobudnutia, pričom zohľadní také faktory ako 
existujúci podiel na trhu, potenciál pre budúci rast a iné skutočnosti, charakteristické pre nadobudnuté spoločnosti. 

Neodpísané zostatky sa preverujú ku každému súvahovému dňu, aby sa posúdila pravdepodobnosť pokračujúceho plynutia budúcich 
ekonomických úžitkov. Ak existuje náznak toho, že by hodnota goodwillu mohla byť znížená, pre samostatnú jednotku generujúcu 
peňažné toky, ktorej goodwill patrí, sa stanoví realizovateľná čiastka. Ak je účtovná hodnota vyššia než realizovateľná čiastka, zaúčtuje 
sa strata zo zníženia hodnoty.

2) Počítačový software

Náklady spojené s vývojom alebo údržbou počítačových softwarových programov sa účtujú ako výdavok v čase ich vzniku. Náklady, 
ktoré sa dajú priamo pridružiť identifikovateľným a špecifickým softwarovým produktom, ktoré Skupina vlastní a ktoré jej budú pravde-
podobne prinášať ekonomické úžitky prevyšujúce vynaložené náklady dlhšie než jeden rok, sú zaúčtované ako nehmotný majetok. 
Medzi priame náklady patria náklady na zamestnancov, ktorí sú členmi softwarového vývojového tímu, ako aj primeraná časť príslušných 
režijných nákladov.

Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú použiteľnosť počítačových softwarových programov nad rámec ich pôvodnej špecifikácie, sú 
zaúčtované ako zdokonalenie investičného charakteru a pripočítané k pôvodnej obstarávacej cene daného softwaru. Náklady na vývoj 
počítačového softwaru, ktoré sú zaúčtované ako aktíva, sa odpisujú rovnomerne počas trvania ich ekonomickej životnosti, najdlhšie 
však po dobu 5 rokov
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3) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Ostatný nehmotný majetok sa prvotne vykazuje v obstarávacej cene. Zaúčtuje sa vtedy, ak je pravdepodobné, že spoločnosti budú 
v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať práve danému aktívu; a obstarávacia cena tohto aktíva sa zároveň dá 
spoľahlivo stanoviť. Po prvotnom vykázaní sa ostatný nehmotný majetok oceňuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a opravné 
položky. Ostatný nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas čo najlepšie odhadnutej doby jeho ekonomickej životnosti. 

(v) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a opravné položky. Obstarávacia 
cena zahŕňa všetky priamo vynaložené náklady na uvedenie daného majetku do prevádzkového stavu pre plánovaný účel jeho použí-
vania, ako aj úroky z investičných úverov určených na jeho obstaranie, a to až do doby zaradenia do používania.

Pozemky vlastnené v okamihu vzniku Spoločnosti boli vykázané v hodnote stanovenej podľa v tom čase platnej legislatívy. Tieto ceny 
sú považované 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 z obstarávacej ceny až na odhadnutú zostatkovú cenu. Používané 
doby ekonomickej životnosti:
  Roky   
 Budovy a stavby 30 - 40  
 Výrobné stroje a zariadenia 8 - 15  
 Ostatný dlhodobý majetok 4 - 8 

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 z úverov a pôžičiek určených na financovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku sa aktivujú počas obdobia, 
ktoré je potrebné na dokončenie a prípravu majetku na jeho očakávané použitie. Všetky ostatné finančné náklady sú zahrnuté do 
výkazu ziskov a strát.

Náklady na opravy a údržbu sa zahŕňajú do výkazu ziskov a strát toho finančného obdobia, v ktorom boli vynaložené. Významné náklady 
na renováciu sa zahŕňajú do účtovnej hodnoty majetku vtedy, ak je pravdepodobné, že Skupine budú v budúcnosti z neho plynúť eko-
nomické úžitky, ktoré prevýšia pôvodne stanovený výkonnostný štandard daného majetku. Významné náklady na renovácie sa odpisujú 
po zvyšnú dobu ekonomickej životnosti príslušného majetku.

(vi)  Pokles hodnoty dlhodobého majetku

Pri dlhodobom hmotnom 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 návratná, posúdi, či došlo k stratám z poklesu hodnoty majetku. 
Strata z poklesu hodnoty majetku sa vykazuje vo výške, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho realizovateľnú hodnotu, ktorou 
je buď čistá predajná cena majetku, alebo jeho použiteľná hodnota, podľa toho, ktorá je vyššia. 

Pre účely odhadu možného poklesu hodnoty majetku sa jednotlivé položky majetku zaraďujú do najmenších možných skupín, pre ktoré 
existujú samostatne identifikovateľné peňažné toky.

(vii) Leasing

Prenájom dlhodobého hmotného 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 dlhodobého majetku buď v jeho objektívnej hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych leasingových splátok, podľa toho, ktorá 
z týchto dvoch hodnôt je nižšia. 

Každá leasingová splátka je rozdelená na finančnú zložku a splátku istiny tak, aby sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na 
neuhradenú časť záväzku z leasingu. Odpovedajúce záväzky z prenájmu, znížené o finančnú zložku, sú súčasťou ostatných dlhodobých 
záväzkov. Úroková časť finančnej zložky sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania leasingu. 
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Dlhodobý hmotný majetok obstaraný prostredníctvom finančného leasingu sa odpisuje buď po dobu životnosti majetku alebo po dobu 
leasingu, podľa toho, ktorá z nich je kratšia. 

Prenájom dlhodobého majetku, pri ktorom podstatnú časť rizík a výhod charakteristických pre jeho vlastníctvo znáša prenajímateľ, sa 
klasifikuje ako operatívny leasing. Platby realizované za operatívny leasing (upravené o poskytované zľavy) sú vykazované vo výkaze 
ziskov a strát rovnomerne počas doby trvania leasingu.

(viii) 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 k dispozícii na predaj. Vedenie rozhodne o primeranom zaradení každej investície 
v čase jej kúpy a toto zaradenie potom pravidelne prehodnocuje. 

Investície, najmä za účelom dosiahnutia zisku z krátkodobých výkyvov v cene, sú klasifikované ako investície držané za účelom obchodo-
vania s nimi a sú súčasťou obežných aktív. Investície s pevnou dobou splatnosti, ktoré má vedenie v úmysle držať až do doby splatnosti, 
sú klasifikované ako investície držané do splatnosti. 

Investície, ktoré sú obstarané s úmyslom držať ich časovo neobmedzené obdobie a ktoré môžu byť predané v prípade potreby zabez-
pečenia likvidity, sú klasifikované ako finančné investície k dispozícii na predaj. Sú zahrnuté do stálych aktív, pokiaľ vedenie neprejaví 
jednoznačný úmysel držať ich 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.

Nákupy a predaje investícií sú zúčtované ku dňu realizácie obchodu, ktorým je deň, 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 následne oceňované v objektívnej hodnote, zatiaľ čo investície držané do splatnosti sú vedené v obstarávacej 
cene vrátane časového rozlíšenia výnosov metódou efektívnej úrokovej miery. Nerealizované zisky a straty, ktoré vznikajú zo zmeny 
objektívnej hodnoty investícií k dispozícii na predaj, sa účtujú priamo do vlastného imania. Keď sú investície k dispozícii na predaj pre-
dané, kumulované úpravy objektívnej hodnoty sú zahrnuté do výkazu ziskov a strát.

(ix) Zásoby   

Zásoby sú vykazované buď v obstarávacích cenách alebo v ich čistej realizovateľnej hodnote, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Oceňujú 
sa metódou FIFO (prvý do skladu, prvý zo skladu). Hodnota zásob hotových výrobkov a rozpracovanej výroby zahŕňa materiál, priame 
mzdové náklady, ostatné priame náklady a pomernú časť režijných nákladov (vychádzajúc pritom z bežnej výrobnej kapacity), no neza-
hŕňa náklady na úvery. Čistá realizovateľná hodnota predstavuje odhadovanú predajnú cenu pri bežnom predaji zníženú o náklady na 
dokončenie a na predaj. 

(x) Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku sa vykazujú v pôvodne fakturovanej výške zníženej o opravnú položku. Opravná položka k pohľadávkam 
z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existujú objektívne dôkazy o tom, že Skupina nebude môcť zinkasovať celú hodnotu pohľadá-
vok podľa pôvodných obchodných podmienok. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a jej 
realizovateľnou hodnotou, ktorou je súčasná hodnota očakávaných peňažných tokov, diskontovaných počiatočnou úrokovou sadzbou 
pre obdobných dlžníkov.

(xi)  Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty – Finančný majetok

Finančný majetok sa v súvahe vykazuje v cene obstarania. Pre účely zostavenia výkazu peňažných tokov finančný majetok predstavuje 
hotovosť, bankové vklady bez výpovednej lehoty a iné krátkodobé vysoko likvidné investície so zostatkovou dobou splatnosti kratšou 
než 3 mesiace od dátumu obstarania, pri ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde k zmene ich hodnoty.

(xii) Základné imanie

Kmeňové akcie sa klasifikujú ako vlastné imanie. Externé náklady vynaložené na emisiu nových akcií, s výnimkou akcií emitovaných pri 
zlúčení podnikov, sa vykazujú ako zníženie príjmov zo zvýšenia základného imania po zohľadnení vplyvu daní.
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(xiii) Dividendy

Dividendy z kmeňových akcií sú zaúčtované v období, v ktorom boli schválené akcionármi Skupiny.

(xiv) Rezervy 

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť v dôsledku minulej udalosti vyrovnaním 
ktorej sa očakáva úbytok podnikových zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo 
odhadnúť. Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dňu a ich výška sa upravuje tak, aby odrážala aktuálny najlepší odhad. 

Výšku rezervy predstavuje súčasná hodnota výdavkov, ktoré zohľadňujú existujúce riziká a ktoré bude pravdepodobne treba vynaložiť 
na vyrovnanie danej povinnosti; tieto výdavky sú stanovené použitím odhadovanej bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. 
Tam, kde sa používa diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo znižovanie diskontu s časom. 
Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad.

Rezervy na záväzky z titulu ochrany životného prostredia sa účtujú zo záväzných udalostí, t.j. vyrovnanie týchto záväzkov môže byť buď 
vynútené zo zákona, alebo udalosť vyvoláva u ostatných strán odôvodnené očakávanie, že spoločnosť záväzok splní a výsledok sa dá 
spoľahlivo odhadnúť.

(xv) Úvery a iné pôžičky

Úvery sa prvotne účtujú v hodnote získaných finančných prostriedkov po odpočítaní transakčných poplatkov. V nasledujúcich obdobiach 
sa úvery vykazujú v zostatkových hodnotách použitím metódy 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.

(xvi) Dane z príjmov

O odloženej dani z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy v prípade všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou základňou 
aktív a pasív a ich účtovnou hodnotou pre účely finančného výkazníctva. Odložená daň z príjmov sa oceňujú daňovými sadzbami, ktoré 
boli uzákonené alebo formálne uzákonené k súvahovému. Odložená daňová pohľadávka sa vykáže vtedy, keď je pravdepodobné, že 
bude vytvorený dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému s odložená daňová pohľadávka bude môcť použiť. 

Ku každému súvahovému dňu Spoločnosť prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové pohľadávky a účtovnú hodnotu odložených 
daňových pohľadávok. Spoločnosť vykazuje predtým nezaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je pravdepodobné, 
že budúci zdaniteľný zisk umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala.

O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade dočasných rozdielov, ktoré vznikajú v dôsledku finančných investícií v dcérskych a pridru-
žených 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.

(xvii) Moment realizácie výnosov

Výnosy pozostávajú z fakturovanej hodnoty za predaj tovaru a služieb zníženej o daň z pridanej hodnoty, rabaty a zľavy, a po eliminovaní 
predajov v rámci Skupiny. Výnosy z predaja tovaru sú zaúčtované vtedy, keď na kupujúceho prejdú podstatné výhody a riziká vyplý-
vajúce z vlastníctva tovaru. Výnosy za poskytnuté služby vychádzajú zo stupňa dokončenia danej úlohy vyjadreného percentuálnym 
vyjadrením pomeru služieb poskytnutých k danému dňu a všetkých služieb, ktoré sa majú poskytnúť. Ostatné výnosy Skupiny sa účtujú 
nasledovne:
•Úrokové výnosy – uplatnením metódy efektívnej úrokovej miery 
•Výnosy z dividend – keď Skupine vznikne nárok na vyplatenie dividend
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(xviii) Zamestnanecké pôžitky 

1) Penzijné programy

Program so stanovenými pôžitkami je penzijný program, ktorý definuje výšku pôžitkov po ukončení zamestnania, ktoré sa majú poskytnúť, 
obvykle v závislosti od jedného alebo viacerých faktorov, akými sú napr. vek, odpracované roky alebo výška kompenzácie. Program so 
stanovenými príspevkami je program, na základe ktorého Skupina platí pevne stanovené príspevky do samostatného fondu a nebude 
mať žiadne právne alebo implicitné záväzky zaplatiť ďalšie príspevky, ak príslušný fond nebude mať dostatočný majetok na zaplatenie 
všetkých zamestnaneckých pôžitkov súvisiacich so zamestnancovou službou v súčasnom a v minulých obdobiach.

2) Finančne nezaistené programy so stanovenými výhodami

Podľa kolektívnej zmluvy s odbormi na rok 2003 je Skupina povinná v závislosti od odpracovaných rokov zaplatiť svojim zamestnancom 
pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku násobok ich priemernej mesačnej mzdy až do výšky 11 priemerných platov, tzv. 
odchodné. Minimálna požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, požadujúca vyplatenie jednomesačnej priemernej mzdy pri odchode 
do starobného alebo invalidného dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá. 

Takú istý alebo podobný záväzok už obsahovali kolektívne zmluvy s odbormi od roku 1992. Skupina tým vyvolala u svojich zamest-
nancov očakávanie, že tieto zamestnanecké pôžitky bude poskytovať aj naďalej, a vedenie preto usudzuje, že nie je reálne, aby s ich 
poskytovaním prestala. 

Záväzok ohľadom programov so stanovenými výhodami je súčasnou hodnotou záväzku zo stanovených výhod k súvahovému dňu 
spolu s úpravami o poistno-matematické zisky resp. straty a náklady minulej služby. Záväzok so stanovených výhod počítajú každý rok 
nezávislí poistní matematici použitím tzv. Metódy projektovanej jednotky kreditu. Súčasná hodnota záväzku zo stanovených výhod je 
udaná očakávanými budúcimi peňažnými tokmi použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií, ktorých lehota splatnosti sa blíži splat-
nosti príslušného záväzku.

Poistno-matematické zisky a straty vyplývajúce z empirických úprav a zmien poistno - matematických predpokladov sú zúčtované do 
výnosov a nákladov v čase, keď vzniknú. Zmeny a úpravy penzijných programov sú zúčtované do výnosov a nákladov počas priemernej 
zostávajúcej doby služby príslušných zamestnancov. 

3) Programy so stanovenými príspevkami

Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia. 

Skupina odvádza počas roka príspevky do štátnych programov nemocenského, zdravotného a sociálneho poistenia ako aj do fondu 
nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške vychádzajúcej z hrubých miezd. Počas celého roka Skupina odvádzala tieto príspevky 
vo výške 38% (2002: 38%) z hrubých miezd až do výšky mesačného platu medzi 24 tis. Sk a 32 tis. Sk spolu s odvodmi zamestnancov 
vo výške ďalších 12,8% (2002: 12,8%). Náklady na uvedené odvody sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné 
mzdové náklady.

Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa programu dôchodkového pripoistenia, Skupina navyše prispieva na toto 
pripoistenie až do výšky 3% zúčtovaných mesačných tarifných miezd plus variabilnú čiastku za každého zamestnanca v závislosti od 
počtu odpracovaných rokov.

4) Odstupné

Odstupné sa vypláca vtedy, ak sa pracovný pomer so zamestnancom ukončí pred dátumom riadneho odchodu do starobného dôchodku 
alebo vtedy, ak zamestnanec v prípade nadbytočnosti dobrovoľne odíde výmenou za túto odmenu. Skupina účtuje o odstupnom vtedy, 
ak je preukázateľne rozhodnutá buď ukončiť pracovný pomer so súčasnými zamestnancami podľa podrobného formálneho plánu bez 
možnosti odstúpenia od neho alebo poskytnúť tieto odmeny v rámci ponuky, ktorá má za cieľ povzbudiť dobrovoľný odchod zamestnan-
cov kvôli ich nadbytočnosti. Odmeny splatné neskôr než 12 mesiacov po súvahovom dni sú diskontované na súčasnú hodnotu. 

5) Podiel na zisku a bonusové programy

Záväzok zo zamestnaneckých výhod vo forme podielov na zisku a bonusových programov je zaúčtovaný v položke Ostatné záväzky. 
Očakáva sa, že záväzky z podielov na zisku a bonusových programov by mali byť vyrovnané do 12 mesiacov, a tak sú ocenené vo výške, 
ktorá bude v čase ich vyrovnania pravdepodobne vyplatená. 
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6) Ostatné

Skupina takisto vypláca isté odmeny pri pracovných a životných jubileách ako aj odškodnenie pri pracovných úrazoch.

(xix) Štátne dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Štátne dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v dlhodobých záväzkoch ako výnosy budúcich období a rov-
nomerne zúčtovávané do výkazu ziskov a strát počas doby ekonomickej životnosti príslušného majetku.

(xx) Zverejňovanie podľa segmentov

Pre účely riadenia je Skupina usporiadaná do dvoch veľkých prevádzkových segmentov : Rafinovanie a marketing a Petrochémia. Oba 
segmenty tvoria základ, na ktorom Skupina zverejňuje informácie členené podľa segmentov. Geografické segmenty obsahujú produkty 
alebo poskytované služby v rámci konkrétneho ekonomického prostredia, ktoré je vystavené iným rizikám a generuje iné výnosy než 
zložky pôsobiace v iných ekonomických prostrediach.

(xxi) Podmienené záväzky

Podmienené záväzky nie sú zaúčtované v priloženej konsolidovanej účtovnej závierke. Sú zverejnené v poznámkach, avšak len vtedy, 
ak možnosť úbytku zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky nie je časovo vzdialená. Podmienené aktíva nie sú zaúčtované v priloženej 
konsolidovanej účtovnej závierke, ale sú zverejnené, ak je pravdepodobné, že z neho budú plynúť ekonomické úžitky.

(xxii) 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.

Účtovné postupy
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Slovnaft, a.s.
Riadenie finančného rizika

(1) Faktory finančného rizika

Aktivity Skupiny ju vystavujú rôznym finančným rizikám, vrátane dôsledkov pohybu cien komodít, kurzov zahraničných mien a úrokových 
sadzieb z úverov. Riadenie rizík je centralizované a v Spoločnosti ho vykonáva ho Oddelenie Treasury. 

(i) 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 petrochemic-
kých produktoch v EUR, hlavné kurzové riziko predstavuje USD. 

Na zabezpečenie menového zosúladenia skutočných peňažných tokov využíva Skupina krátkodobé menové swapy. V prípade očaká-
vaného rizika z rozličných mien využíva Skupina krátkodobé termínované obchody.

(ii)  Úrokové riziko

Prevádzkové výnosy a prevádzkové peňažné toky Skupiny nie sú významne ovplyvňované zmenami trhových úrokových sadzieb. 
K 31. decembru 2003 vykazuje Skupina úvery v hodnote 2 458 mil. Sk, z čoho väčšina je s pohyblivou úrokovou sadzbou. Skupina nemá 
žiadne významné aktíva, ktoré by boli zdrojom úrokov, a tak k tomuto dátumu nevyužíva žiadne nástroje na zaistenie úrokového rizika. 
Preto je vystavená riziku krátkodobých fluktuácií úrokových sadzieb.

(iii) Úverové riziko

Skupina neeviduje žiadnu významnejšiu koncentráciu úverového rizika. Prijala adekvátne opatrenia na to, aby boli produkty a služby 
poskytované odberateľom s primeranou platobnou disciplínou aby úverové riziko nepresiahlo prijateľnú mieru. Operácie s derivátmi 
a peňažné transakcie sa vykonávajú len prostredníctvom finančných inštitúcii s vysokým kreditom. 

(iv)  Riziko nedostatočnej likvidity

Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity predpokladá udržiavanie dostatočnej úrovne peňažných prostriedkov a dostupnosť 
financovania prostredníctvom primeraného počtu úverových liniek, aby bolo možné pružne reagovať na dynamickú povahu základnej 
podnikateľskej činnosti. 

(v)  Komoditné riziko

Slovnaft ako rafinéria, ktorá predáva svoje výrobky koncovému užívateľovi, je vystavená riziku zmien rafinérskej marže (vážená prie-
merná cena ropných výrobkov mínus cena ropy). Počas roka 2003 si Spoločnosť nijako významne nezaistila základné riziko zmeny 
rafinérskej marže. 

(2)  Účtovanie o finančných derivátoch

Derivátové finančné nástroje, najmä krátkodobé menové kontrakty, sú v súvahe prvotne vykázané v obstarávacej cene (vrátane trans-
akčných nákladov) a následne precenené na ich objektívnu hodnotu. Objektívne hodnoty sa určujú buď na základe kótovaných trhových 
cien, modelov diskontovaných peňažných tokov alebo modelov na oceňovanie opcií podľa toho, ktorá metóda je najvhodnejšia. Všetky 
deriváty sú zaúčtované ako majetok, ak je ich objektívna hodnota kladná, a ako záväzky, ak je záporná. Zmeny objektívnej hodnoty 
finančných derivátov sú zahrnuté do výkazu ziskov a strát.

S určitými derivátmi vloženými do iných finančných nástrojov sa zaobchádza ako so samostatnými derivátmi, ak ich riziká a charakte-
ristiky úzko nesúvisia s rizikami a charakteristikami základnej zmluvy a základná zmluva nie je vykázaná v objektívnej hodnote, pričom 
nerealizované zisky a straty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.

Riadenie finančného rizika
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(3) Odhad objektívnej hodnoty

Objektívna hodnota verejne obchodovateľných derivátov, cenných papierov určených na obchodovanie a cenných papierov k dispozícii 
na predaj vychádza, kde je to možné, z kótovaných trhových cien k súvahovému dňu. Objektívna hodnota forwardových menových kon-
traktov sa stanoví na základe forwardových kurzov k súvahovému dňu. V prípade, že kótovaná trhová cena nie je k dispozícii, objektívna 
hodnota sa stanoví použitím vhodných oceňovacích modelov. Objektívna hodnota vložených derivátových nástrojov sa určí pomocou 
vhodných oceňovacích modelov.

Je predpoklad, že nominálna hodnota finančného majetku a záväzkov s dobou splatnosti kratšou než jeden rok, znížená o odhadované 
úpravy, sa približne rovná ich objektívnej hodnote. Objektívna hodnota finančných záväzkov je pre účely zverejnenia odhadnutá dis-
kontovaním budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má Skupina k dispozícii pre podobné 
finančné nástroje.

Slovnaft, a.s.
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

1 Dlhodobý nehmotný majetok

(v mil. Sk) Software Goodwill 

Ostatný 

nehmotný 

majetok Spolu

Rok 2003

Zostatková hodnota k 1. januáru 2003 166 322 178 666 

Prírastky a presuny 114 - 148 262 

Úbytky -  -  -16 -16 

Odpisy (pozn. 19) -93 -22 -84 -199 

Dopad kurzových rozdielov  - - -2 -2

Zostatková hodnota k 31. decembru 2003 187 300 224 711

Stav k 31. decembru 2003

Obstarávacia cena 620 335 595 1 550 

Oprávky -433 -35  -371  -839

Zostatková hodnota k 31. decembru 2003 187 300 224 711

(v mil. Sk) Software 

Goodwill

/ (negatívny 

goodwill) 

Ostatný 

nehmotný 

majetok Spolu

Rok 2002

Zostatková hodnota k 1. januáru 2002 164 -89 253 328 

Akvizícia dcérskych spoločností 1 - - 1 

Prírastky a presuny 102 335 46 483 

Úbytky -2 - -16 -18 

Odpisy (pozn. 19) -99 76 -105 -128

Zostatková hodnota k 31. decembru 2002 166 322 178 666

Stav k 31. decembru 2002

Obstarávacia cena 851 335 532 1 718 

Oprávky -685 -13 -354 -1 052

Zostatková hodnota k 31. decembru 2002 166 322 178 666

V položke Ostatný nehmotný majetok sú k 31. decembru 2003 zahrnuté nakúpené licencie vo výške 88 mil. Sk a kapitálové nedokončené investície vo výške 136 mil. Sk.

Riadenie finančného rizika/Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
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2 Dlhodobý hmotný majetok

(v mil. Sk) 

Pozemky 

a stavby 

Výrobné 

stroje 

a zariadenia 

Ostatné strojné

 zariadenia 

a prístroje 

Nedokončené 

investície Spolu

Rok 2003

Zostatková hodnota k 1. januáru 2003 19 286 14 100 153 2 069 35 608 

Akvizície (pozn. 3) 406 163 2 34 605 

Prírastky a presuny 1 170 1 507 8 2 469 5 154 

Úbytky -472 97 -19 -24 -418 

Odpisy (pozn. 19) -586 -2 619  -5 -17 -3 227 

Pokles hodnoty (pozn. 19)  -74  - -  -12 -86 

Dopad kurzových zmien -81 -15 -1 -15 -112

Zostatková hodnota k 31. decembru 2003 19 649 13 233 138 4 504 37 524

Stav k 31. decembru 2003

Obstarávacia cena 27 357 36 904 180 4 504 68 945 

Oprávky a pokles hodnoty -7 708 -23 671  -42 - -31 421

Zostatková hodnota k 31. decembru 2003 19 649 13 233 138 4 504 37 524

(v mil. Sk) 

Pozemky 

a stavby 

Výrobné 

stroje 

a zariadenia 

Ostatné strojné 

zariadenia 

a prístroje 

Nedokončené 

investície Spolu

Rok 2002

Zostatková hodnota k 1. januáru 2002 19 033 16 143 197 1 013 36 386 

Akvizície dcérskych spoločností 700 148  - 34 882 

Prírastky a presuny 253 653 21 1 069 1 996 

Presuny zo zásob 188  - - - 188 

Úbytky  -151  -57 -34 -66 -308 

Odpisy (pozn. 19)  -566 -2 685 -30 - -3 281 

Pokles hodnoty (pozn. 19) -134 -88 - 21 -201 

Dopad kurzových zmien -37 -14 -1 -2 -54

Zostatková hodnota k 31. decembru 2002 19 286 14 100 153 2 069 35 608

Stav k 31. decembru 2002

Obstarávacia cena 25 644 35 109 604 2 069 63 426 

Oprávky a pokles hodnoty -6 358 -21 009 -451  - -27 818

Zostatková hodnota k 31. decembru 2002 19 286 14 100 153 2 069 35 608

Majetok vzatý do prenájmu

Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa zariadenia obstarané formou finančného leasingu:

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Obstarávacia cena 58 58 

Oprávky  -48 -30

Zostatková hodnota 10 28

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Štátne dotácie

Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 782 mil. Sk, ktorý bol financovaný zo štátnych dotácií (pozn. 15). Časť 
tohto majetku v účtovnej hodnote 395 mil. Sk predstavujú nedokončené investície a zvyšok sa v súčasnosti používa na podnikateľské 
účely. Spoločnosť momentálne vlastní všetky uvedené aktíva, ktoré boli naprojektované a vybudované tak, aby ich v prípade stavu 
ohrozenia mohli využívať štátne orgány vrátane ozbrojených síl SR. V takýchto prípadoch môže byť vlastnícke právo k týmto aktívam 
obmedzené.

Strata z poklesu hodnoty majetku

Strata z poklesu hodnoty vo výške 86 mil. Sk sa vzťahuje na majetok, ktorý sa má odpredať. Realizovateľná hodnota (buď úžitková hod-
nota alebo čistá predajná cena, podľa toho, ktorá z nich je vyššia) bola stanovená pre jednotlivé položky majetku a predstavuje čistú 
predajnú cenu stanovenú na základe trhových cien pre obdobné majetkové položky.

3 Najdôležitejšie dcérske spoločnosti

Najdôležitejšie dcérske spoločnosti k 31. decembru 2003:

Obchodné meno

Krajina

 registrácie 

Základná 

činnosť 

Základné

 imanie 

mena                  v tis. Sk 

Majetková

 účasť v %

Slovnaft Česká republika, s.r.o. Česká republika Veľko- a maloobchod CZK 1 041 100 100,0  

Slovnaft Montáže a opravy, a.s. Slovensko Opravy a údržba SKK 202 415 100,0 

Apollo Oil Rohstoffhan- dels GmbH Rakúsko Obchodovanie s ropou EUR 73 67,0

Slovnaft Polska SA  Poľsko Veľko- a maloobchod PLN 80 448 100,0

MOL Slovensko, s.r.o. Slovensko Veľko- a maloobchod SKK 1 059 780 100,0

Slovnaft Trans a.s. Slovensko Doprava SKK 61 704 100,0 

Slovnaft VÚRUP a.s. Slovensko Výskum a vývoj SKK 108 105 100,0 

Slovnaft Ukrajina s.r.o. Ukrajina Veľkoobchod UAH 11 89,0 

Ukrslovnaft Ukrajina Maloobchod UAH 4 083 84,6

SWS s.r.o.  Slovensko Podporné služby pri preprave SKK 119 750 51,2

Slovnaft Rekreacentrum, a.s. Slovensko Prevádzkovanie rekreačných zariadení SKK 273 572 100,0

Činnosti vyššie uvedených podnikateľských subjektov sú zväčša spojené so základnou činnosťou Skupiny. Žiadna dcérska spoločnosť 
nie je kótovaná na burze cenných papierov. Všetky podiely sú vo forme kmeňových akcií.

K 31. decembru 2003 Skupina po prvý raz konsolidovala úplnou metódou tieto dcérske spoločnosti: Slovnaft Trans, a.s., Slovnaft VÚRUP, 
a.s., SWS, s.r.o., Slovnaft Rekreacentrum, a.s., Slovnaft Ukrajina, s.r.o. a Ukrslovnaft. Tieto dcérske spoločnosti, ktoré založil Slovnaft, 
boli predtým z dôvodu nevýznamnosti konsolidované metódou vlastného imania. Spoločnosť Benatech, a.s., predtým konsolidovaná 
metódou vlastného imania, sa zlúčila so Slovnaftom. Takéto sú podrobnosti týkajúce sa dopadu na konsolidovanú účtovnú závierku:

(v mil. Sk)

Čisté aktíva dcérskych spoločností, ktoré boli predtým zahrňované do konsolidácie metódou vlastného imania (pozn. 4), pozostávajú z týchto položiek: -771

Dlhodobý hmotný majetok (pozn. 2) 605 

Finančný majetok 153 

Čisté obežné aktíva okrem finančného majetku 64 

Podiely iných akcionárov (pozn. 12)  -51

                                                                                                                                                               

CHZP Apollo – zdravotná poisťovňa (51%-ný majetkový podiel) nevchádza do úplnej konsolidácie, ale je vykázaná v nulovej hodnote 
v rámci položky Ostatné investície, pretože ide o neziskovú organizáciu, od ktorej sa neočakáva žiaden zisk a voči ktorej neexistujú 
žiadne pretrvávajúce záväzky.
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4 Investície do pridružených spoločností 

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Na začiatku účtovného obdobia 929 1 260 

Zníženie o dcérske spoločnosti, ktoré boli predtým konsolidované metódou vlastného imania (pozn. 3)  -771 - 

Úbytky - -105 

Vyplatené dividendy -39  -129 

Podiel na zisku spoločností konsolidovaných metódou vlastného imania (pozn. 18, 21) 35 87 

Zníženie základného imania - -143 

Ostatné pohyby  - -10 

Podiel Skupiny na dani z príjmov (pozn. 23)  -8 -31 

Ku koncu účtovného obdobia 146 929

K 31. decembru 2003 boli metódou vlastného imania konsolidované spoločnosti Messer Slovnaft, s.r.o a Chemia, a.s., obe registrované 
na Slovensku.

5 Ostatné stále aktíva

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Dlhodobé pohľadávky 64 62 

Preddavky na nedokončené investície 329 187

Spolu 393 249

Dlhodobé pohľadávky sú vykázané po zohľadnení opravných položiek vo výške 76 mil. Sk (k 31. decembru 2002: 79 mil. Sk). 

6 Zásoby

(v mil. Sk) 31.december 2003 31. december 2002

Suroviny 1 028 1 555 

Nedokončená výroba a polotovary 1 525 1 623 

Hotové výrobky 1 456 1 531 

Tovar určený na ďalší predaj 196  -

Spolu 4 205 4 709 

Zásoby surovín sú vykázané po zohľadnení opravnej položky na zastarané a pomaly obrátkové zásoby vo výške 172 mil. Sk (k 31. decem-
bru 2002: 135 mil. Sk). Tovar určený na ďalší predaj zahŕňa tovar nakúpený od skupiny MOL.

7 Pohľadávky z obchodného styku 

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Pohľadávky z obchodného styku 7 024 7 434 

Opravná položka  -1 227 -1 923 

Spolu (pozn. 18) 5 797 5 511

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

• • • • • •42



Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

8 Ostatné obežné aktíva

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Pohľadávka z titulu dane z príjmov 117 14 

Pohľadávky z titulu DPH, spotrebnej dane a iné daňové pohľadávky 741 1 028 

Úver poskytnutý MOL Plc. (pozn. 29) 1 070 - 

Ostatné pohľadávky 1 035 727 

Poskytnuté preddavky 382 430 

Opravná položka -38 -30 

Spolu 3 307 2 169

Preddavky zahŕňajú preddavky na nákup katalyzátorov spotrebovaných vo výrobnom procese do jedného roka vo výške 269 mil. Sk (k 
31. decembru 2002: 345 mil. Sk). Čiastka 383 mil. Sk (čo zodpovedé čiastke 11,6 mil. USD) obsiahnutá v položke Ostatné pohľadávky 
predstavuje zablokované peňažné prostriedky kvôli prebiehajúcemu súdnemu sporu (pozn. 14).

9 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty – Finančný majetok

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Hotovosť v pokladni a v bankách 1 165 1 390 

Krátkodobé bankové vklady 3 066 1 612

Spolu 4 231 3 002

Priemerná efektívna úroková sadzba krátkodobých bankových vkladov v Sk bola 5,8 %, v EUR 2,0 %, v USD 0,8 % a v CZK 1,9 %.

10  Kmeňové akcie 

Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 20 625 229 ks kmeňových akcií (k 31. decembru 2002: 20 625 229 ks) v nominálnej 
hodnote 1 000 Sk na akciu. Všetky tieto akcie boli emitované a splatené v plnej výške. 

11 Kapitálové fondy a fondy zo zisku 

V súlade so slovenskými zákonmi Spoločnosť rozdeľuje zisk do rozličných fondov. Zákonný rezervný fond je zriadený v súlade so slo-
venskou legislatívou a nerozdeľuje sa. Vytvára sa z nerozdeleného zisku za účelom pokrytia prípadných budúcich strát. Konsolidačná 
kurzová rezerva vzniká z prepočtu čistých investícií do zahraničných dcérskych a pridružených spoločností k súvahovému dňu spolu 
s rozdielmi medzi výkazmi ziskov a strát prepočítanými priemerným kurzom za obdobie a kurzom k súvahovému dňu.

(v mil. Sk) 

Zákonný 

rezervný

 fond 

Nerozdelený 

zisk a iné 

kapitálové fondy 

Konsolidačná 

kurzová 

rezerva Spolu

Na začiatku účtovného obdobia 2 475 7 862 -40 10 297 

Rozdiely z kurzového prepočtu za obdobie - - -213 -213 

Rozdelenie zisku za rok 2002 253 2 801 - 3 054

Ku koncu účtovného obdobia 2 728 10 663 -253 13 138
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12 Podiely iných akcionárov

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Na začiatku účtovného obdobia 1 23 

Minoritné podiely zo spoločností, ktoré boli predtým konsolidované metódou vlastného imania (pozn. 3) 51 - 

Podiel iných akcionárov na čistom zisku dcérskych spoločností 10 -22

Ku koncu účtovného obdobia 62 1

13 Úvery a pôžičky

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Úvery zahŕňajú:

Nezabezpečené bankové kontokorentné úvery 104 66 

Nezabezpečené bankové úvery 2 342 2 601 

Záväzky z finančného leasingu 9 28 

Objektívna hodnota „put opcie“ na ropu vloženej do úverovej zmluvy (pozn. 22) 3 249

Spolu  2 458 2 944

Splatnosť

do 1 roka 2 458 684 

od 1 do 2 rokov - 2 011 

od 2 do 5 rokov - 249

Spolu 2 458 2 944

Záväzky z finančného leasingu – minimálne leasingové splátky:

do 1 roka  9 19

od 1 do 5 rokov  - 9

Spolu 9 28

Súčasná hodnota záväzkov z finančného leasingu:

do 1 roka 9 19

od 1 do 5 rokov  - 9

Spolu 9 28

Úvery Skupiny sú vystavené riziku kurzových zmien nasledovných cudzích mien:

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Úvery v slovenských korunách 2 - 

Úvery v USD 1 718 2 373 

Úvery v EUR 9 69 

Úvery v českých korunách 710 502 

Úvery v PLN 19  -

Spolu 2 458 2 944

Miera rizika zmien úrokových sadzieb podľa období, v ktorých dôjde k prehodnoteniu úrokovej miery úverov:

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

do 1 roka 2 458 2 695 

od 1 do 5 rokov - 249

Spolu 2 458 2 944

K 31. decembru 2003 Skupina dodržala limity finančných ukazovateľov, ktoré sú stanovené v úverových zmluvách.
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Účtovné a objektívne hodnoty dlhodobých úverov sú takéto:

(v mil. Sk)

31. december 2003 

Účtovné hodnoty               Objektívne hodnoty

31. december 2002 

Účtovné hodnoty                Objektívne hodnoty

Dlhodobé úvery - - 2 260 2 212

Objektívne hodnoty sú odvodené z diskontovaných peňažných tokov použitím diskontnej sadzby vychádzajúcej z úrokovej sadzby, ktorá 
by bola podľa očakávaní vedenia k dispozícii Skupine k súvahovému dňu. Účtovné hodnoty krátkodobých úverov sú približne zhodné 
s ich objektívnou hodnotou.

Pri úveroch v hodnote 1 646 mil. Sk je úroková sadzba Skupiny naviazaná na trhovú cenu ropy, ak tá klesne pod určitú úroveň. V súlade 
so štandardom IAS 39, Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie, ktorý Skupina prijala 1. januára 2001, bol tento do úveru vložený 
derivátový prvok vyňatý zo základnej zmluvy a zahrnutý do položky Úvery v objektívnej hodnote 3 mil. Sk (k 31. decembru 2002 jeho 
hodnota je 249 mil. Sk), pričom zmena objektívnej hodnoty bola zaúčtovaná do výnosov za tento rok (pozn. 22). 

14 Rezervy na záväzky a náklady

(v mil. Sk) Odstupné 

Penzijné a iné 

zamestnanecké 

pôžitky 

Ochrana 

životného 

prostredia 

Súdne 

spory Spolu

Na začiatku účtovného obdobia 474 92 459 - 1 025 

Čerpanie počas roka -123  -6 -42  -  -171 

Dodatočná rezerva 77 78 - 802 957 

Nečerpané čiastky  -40 - -5 - -45 

Úrokové náklady 12 - 18 - 30

Ku koncu účtovného obdobia 400 164 430 802 1 796

Krátkodobá časť 249  -  68    802 1 119 

Dlhodobá časť 151 164 362 - 677

Spolu 400 164 430 802 1 796

Odstupné

Skupina začala implementovať plán reštrukturalizácie, ktorý schválilo predstavenstvo v roku 2002. Do roku 2005 bude mať reštruktura-
lizačný proces za následok predčasné ukončenie pracovného pomeru s približne 1 000 pracovníkmi pred dosiahnutím dôchodkového 
veku. Skupina má vypracovaný podrobný plán prepúšťania a nie je pravdepodobné, že by v ňom došlo k významným zmenám. V tejto 
účtovnej závierke Skupina vykázala rezervy na odstupné vo výške 400 mil. Sk.

Rezervy na ochranu životného prostredia

Skupina prevádzkuje na Slovensku 303 čerpacích staníc pohonných hmôt a niekoľko skladovacích objektov. Niektoré z nich úplne 
nespĺňajú súčasné alebo budúce legislatívne požiadavky na ochranu životného prostredia resp. environmentálne zásady Skupiny, vrá-
tane kontroly úbytku obsahu nádrží z dôvodu vyparovania, nakladania s odpadovými vodami a ochrany pôdy a spodných vôd. Skupina 
zaúčtovala rezervy na ochranu životného prostredia vo výške 430 mil. Sk na odstránenie nevyhovujúcich prevádzkových miest, ktoré 
ukončia svoju činnosť. 

Súdne spory

Súdny spor s Daňovým úradom Bratislava II

16. júna 2002 podal Slovnaft na Najvyšší súd SR žalobu na Daňový úrad Bratislava II. Žiada v nej prehodnotiť rozhodnutia uvedeného 
daňového úradu vydané na základe opakovanej daňovej kontroly v Spoločnosti, ktorá je právnym nástupcom firmy Slovnaft Trade, 
a.s. Obe spoločnosti sa zlúčili 31. decembra 2001. Daňová kontrola v apríli 2002 vymerala dodatočnú platbu vo výške 373 mil. Sk, 
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ktorá zahŕňala dodatočné spotrebné dane, dodatočnú daň z pridanej hodnoty a s tým spojené pokuty za údajné sfalšovanie exportov. 
Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu z 28. októbra 2003 bola v tejto účtovnej závierke zaúčtovaná rezerva vo výške 373 mil. Sk 
(viď pozn. 30).

Apollo Interoil

Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft ukončil zmluvu so svojím výhradným dodávateľom ropy, firmou Apollo Oil. V máji 
2003 podala spoločnosť Apollo Interoil, minoritný akcionár Apollo Oil, na ženevskom súde žiadosť o predbežné opatrenie voči Apollo 
Oil vo veci porušenia rámcovej dohody o dodávkach ropy s náhradou škody vo výške 11,6 mil. USD (383 mil. Sk k 31. decembru 2003). 
V  dôsledku toho bola uvedená čiastka zablokovaná na švajčiarskom bankovom účte firmy Apollo Oil. Spoločnosť medzitým zabezpečila 
dodávky ropy priamo od ruských dodávateľov. Výška rezervy na odhadované poplatky bola upravená na 429 mil. Sk.

Dôchodky a iné zamestnanecké požitky

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Vo výkaze ziskov a strát sú vykázané tieto čiastky:

Náklady minulej služby 16 74 

Náklady súčasnej služby 20 18 

Poistno-matematické zisky a straty -18  - 

Nákladové úroky 6 - 

Rezerva na odmeny pri pracovných a životných jubileách a na odškodnenie pri pracovných úrazoch 48 -

72  92 

Ohľadne penzijných programov so stanovenými výhodami boli zaúčtované tieto čiastky:

Súčasná hodnota záväzku z programov so stanovenými výhodami 421 390 

Doposiaľ nezaúčtované náklady minulej služby -305 -298 

Rezerva zaúčtovaná v súvahe 116 92 

Rezerva na odmeny pri pracovných a životných jubileách a na odškodnenie pri pracovných úrazoch 48  -

164 92

V roku 2003 bolo po prvý raz vykonané poistno-matematické ocenenie uvedených záväzkov kvôli zmenám v kolektívnej zmluve s odbormi, 
ktoré viedli k rastu zamestnaneckých výhod. Vychádzalo sa pritom z týchto základných poistno-matematických predpokladov:

 Diskontná sadzba  8% p.a. v roku 2004 a 7% p.a. v ďalších rokoch 
 Budúci nárast miezd  6% p.a. v roku 2004 a 5% p.a. v ďalších rokoch 
 Úmrtnosť  Úmrtnosť slovenskej populácie v roku 2000

15 Štátne dotácie a iné dlhodobé záväzky 

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Štátne dotácie

Na začiatku účtovného obdobia 747 733 

Prijaté štátne dotácie 67 68 

Odpisy za dané obdobie (pozn. 19, 26) -32 -54 

Ku koncu účtovného obdobia 782 747

Ostatné dlhodobé záväzky 10 14

Spolu 792 761
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16 Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu sa vypočíta v plnej výške z dočasných rozdielov pomocou záväzkovej metódy použitím platnej daňovej sadzby 
19% (2002: 25%). 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky vplývajúce na hospodársky výsledok (pozn. 23) vznikajú z týchto položiek:

(v mil. Sk) 31. december 2002 

Zúčtované do výkazu 

ziskov a strát 31. december 2003

Odložené pohľadávky z dane z príjmov

Nerealizované kurzové straty 67 -66 1 

Vykazovanie rezerv (a) 264 -89 175 

Transakčné náklady na zvýšenie základného imania 13 -13  - 

Objektívna hodnota vložených derivátov 62 -61 1 

Odpis pohľadávok (b) - 80 80 

Ostatné 32  -4 28

Odložené daňové pohľadávky 438 -153 285

Odložené záväzky z dane z príjmov

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou DHM -171 6 -165 

Ostatné - -5 -5 

Odložené daňové záväzky  -171 1 -170 

Výsledok odloženej dane z príjmov (pozn. 23) 267 -152 115

(a) K 31. decembru 2003 bola vykázaná odložená daňová pohľadávka vo výške 175 mil. Sk, aby sa zohľadnili časové rozdiely ohľadne 
rezervy na ochranu životného prostredia, rezervy na odstupné a rezervy na odchodné. 

(b) Ak sa Spoločnosť vzdá vymáhania pohľadávok z dôvodu, že dlžník sa dostal do konkurzu, môže podľa súčasných slovenských daňo-
vých zákonov zahrnúť odpis takýchto pohľadávok do nákladov rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov. Očakáva sa, že 
odpísané pohľadávky budú rovnomerne započítané s bežnými a budúcimi zdaniteľnými príjmami rokov 2004 až 2006.

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa môžu vzájomne kompenzovať, keď sa dane z príjmov vzťahujú k tomu istému daňovému úradu.

Daňové straty niektorých dcérskych spoločností vo výške 539 mil. Sk (k 31. decembru 2002: 380 mil. Sk), ktoré sa prenášajú do budú-
cich období, nespĺňajú podmienky na zaúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky, pretože je dosť neisté, že sa v budúcnosti podarí 
vygenerovať v týchto dcérskych spoločnostiach dostatočné zdaniteľné zisky, voči ktorým by mohli byť tieto straty umorené. 

Čiastky vykázané v súvahe sú tvorené týmito položkami:

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Odložená daňová pohľadávka, ktorá sa uplatní po viac než 12 mesiacoch 179 190 

Odložený daňový záväzok, ktorý bude vyrovnaný po viac než 12 mesiacoch -165  -171 

14 19

17 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Záväzky z obchodného styku (pozn. 18) 8 199 7 542 

Splatná daň z príjmu 7 229 

Sociálne zabezpečenie a ostatné dane 2 097 1 605 

Výdavky budúcich období a ostatné záväzky 1 249 1 427

11 552 10 803

Medzi Ostatné záväzky patrí čiastka 135 mil. Sk na dodatočnú DPH a s tým spojené penále vyrubené v dôsledku kontroly Ústredného 
daňového riaditeľstva. 
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18  Vykazovanie podľa segmentov 

Primárny formát vykazovania – podľa podnikateľských segmentov

Skupina je rozčlenená na tieto podnikateľské segmenty: Rafinovanie a marketing, Petrochémia a zvyšok. Vnútroskupinové transferové 
ceny sú odvodené z medzinárodných kótovaných trhových cien (Platts alebo ICIS) a odzrkadľujú medzinárodný charakter obchodu 
s ropou. 

K 31. 12. 2003

(v mil. Sk) 

Rafinovanie 

a marketing Petrochémia Iné 

Eliminácia 

tržieb medzi 

segmentmi 

Skupina 

spolu

Tržby netto 66 369 12 779 581 -12 433 67 296 

Prevádzkový zisk segmentu 5 414 -320 -2 262   - 2 832

Podiel na zisku spoločností konsolidovaných 

metódou vlastného imania (pozn. 4, 21)  - - 35  -  35

Čisté finančné výnosy  -  -  648  - 648 

Zisk pred zdanením 5 414  -320  -1 579  - 3 515 

Daň z príjmov -  - -1 131  - -1 131 

Zisk po zdanení 5 414 -320 -2 710  - 2 384

Odpisy a opravné položky 2 886 405 221 - 3 512

K 31. 12.  2002

Tržby netto 63 965 13 480 185  -12 313 65 317 

Prevádzkový zisk segmentu 5 411 340  -2 787  - 2 964 

Podiel na zisku spoločností konsolidovaných 

metódou vlastného imania (pozn. 4, 21)  - - 87  - 87 

Čisté finančné výnosy  - - 1 141 - 1 141 

Zisk pred zdanením 5 411 340  -1 559 - 4 192 

Daň z príjmov  -  -  -1 160  - -1 160 

Zisk po zdanení 5 411 340  -2 719  - 3 032

Odpisy a opravné položky 2 718 425 467  - 3 610

K 31. decembru 2003

(v mil. Sk) 

Rafinovanie 

a marketing Petrochémia Iné 

Skupina 

spolu

Aktíva segmentu 37 703 7 058 11 685 56 446

 z toho Pohľadávky z obchodného styku (pozn. 7) 5 137 647 13 5 797

Záväzky segmentu 10 385 972 5 241 16 598 

z toho Záväzky z obchodného styku (pozn. 17) 7 062 840 297 8 199

Investičné výdavky 3 843 1 623 195 5 661

K 31. decembru 2002

Aktíva segmentu 36 594 5 428 11 137 53 159 

z toho Pohľadávky z obchodného styku (pozn. 7) 4 672 793 46 5 511

Záväzky segmentu 10 165 337 5 031 15 533 

z toho Záväzky z obchodného styku (pozn. 17) 7 056 324 162 7 542

Investičné výdavky 2 975 59 185 3 219
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Sekundárny formát vykazovania – podľa geografických oblastí

Čisté tržby

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Slovenská republika 23 529 21 067 

Česká republika 18 824 17 776 

Rakúsko 7 797 9 031 

Poľsko 6 701 6 517 

Maďarsko 4 161 4 578 

Ostatné krajiny 6 284 6 348

Spolu 67 296 65 317

Aktíva spolu

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Slovenská republika 51 383 48 721 

Česká republika 3 231 2 886 

Rakúsko 418 43 

Poľsko 1 399 1 411 

Maďarsko - - 

Ostatné krajiny 15 98

Spolu 56 446 53 159

Investičné výdavky

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Slovenská republika 5 228 3 144 

Česká republika 190 34 

Rakúsko  -  - 

Poľsko 243 41 

Maďarsko  - - 

Ostatné krajiny  - -

Spolu 5 661 3 219
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19 Prevádzkový zisk 

Do prevádzkového zisku boli zahrnuté najmä tieto položky:

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Odpisy DHM (pozn. 2) 3 227 3 281 

Pokles hodnoty DHM – opravné položky (pozn. 2) 86 201

Odpisy DNM (pozn. 1) 177 204 

Odpis goodwillu (pozn. 1) 22 -76 

(Zisk)/strata z predaja DHM (pozn. 26) -144 34 

Náklady na opravy a údržbu DHM 1 314 1 188 

Poplatky za prenájom vrátane operatívneho lízingu 200 203

Pohľadávky z obchodného styku – opravné položky na pochybné a nedobytné pohľadávky netto -736 71 

Odpis pohľadávok 828 136

Amortizácia štátnych dotácií (pozn. 15, 26)  -32 -54 

Osobné náklady (pozn. 20) 2 906 2 438

Čistý nárast rezerv (tvorba mínus nevyčerpané čiastky) 912 756

Čisté kurzové zisky súvisiace s prevádzkovou činnosťou 212 263

Poplatky za účtovníctvo, poradenstvo a podobné služby 417 145 

Náklady na ochranu životného prostredia 134 163 

Náklady na prepravu a skladovanie 1 639 1 034

V účtovnej závierke za rok 2002 bola v rámci finančných výnosov vykázaná čiastka 263 mil. Sk ako čisté kurzové zisky.

20 Osobné náklady

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Mzdy, platy a prémie 2 162 1 700 

Náklady na sociálne zabezpečenie 593 738 

Ostatné náklady na zamestnancov 151  -

Spolu 2 906 2 438

Vo všetkých úplne konsolidovaných spoločnostiach vrátane Slovnaftu pracovalo v roku 2003 priemerne 5 219 zamestnancov 
(k 31. decembru 2002: 5 643). 

21 Podiel na zisku spoločností konsolidovaných metódou vlastného imania

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Podiel na zisku spoločností konsolidovaných metódou vlastného imania (pozn. 4, 18) 35 87
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22  Čisté finančné výnosy

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Čisté kurzové zisky 274 802 

Nákladové úroky -104 -211 

Výnosy z finančných derivátov 102  - 

Výnosové úroky 141 117 

Zmeny objektívnej hodnoty „put options“ vložených do úverových zmlúv (pozn. 13) 246 504 

Prijaté dividendy - 1 

Zisk z predaja investícií 17 13 

Ostatné finančné náklady  -28 -85

Čisté finančné výnosy / (náklady) 648 1 141

V roku 2003 sa uskutočnili hedgingové operácie týkajúce sa konkrétnych komodít. Skupina uzatvorila swapové kontrakty na ropné pro-
dukty, tam kde si fyzická transakcia vyžadovala podporu prostredníctvom finančných derivátov. Uzatvorenú pozíciu vyplývajúcu z takých-
to transakcií predstavoval zisk vo výške 102 mil. Sk.

23 Zdaňovanie

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Splatná daň 971 1 134 

Odložená daň (pozn. 16) 152 -5 

Podiel na dani dcérskych a pridružených spoločností (pozn. 4) 8 31

1 131 1 160

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmu a teoretickej čiastky vypočítanej s použitím štandardných 
daňových sadzieb:

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Zisk pred zdanením 3 515 4 192

Daň z príjmov právnických osôb vo výške 25% 879 1 048

Dopad iných sadzieb dane v iných štátoch - 3 

Dopad trvalých rozdielov

Rozpustenie opravnej položky na nedobytné pohľadávky -139  -

Rezervy 201 27

Opravná položka na zásoby 11 15

Opravná položka na finančné investície - 18

Pokles hodnoty aktív 38 -

Škody 15 15

Sociálne náklady a prémie štatutárnym zástupcom 35 14

Ostatné trvalé rozdiely 15 -11

Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 32 15

Dopad umorovania daňových strát z minulých rokov - -15

Dopad zo zníženia daňovej sadzby 36 -

Podiel na dani pridružených spoločností 8 31

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie 1 131 1 160
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24 Zisk na akciu

Rok 2003 Rok 2002

Čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov (v mil. Sk) 2 374 3 054

Počet kmeňových akcií vypočítaný metódou váženého priemeru 20 625 229 20 625 229

Zisk v Sk na akciu 115,1 148,0

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel čistého zisku pripadajúceho na bežných akcionárov a metódou váženého aritmetického 
priemeru vypočítaného počtu kmeňových akcií upísaných počas roka.

Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie, a preto zredukovaný zisk na akciu je ronaký ako základný zisk na akciu.

25 Dividendy

Splatné dividendy sú zaúčtované až vtedy, keď ich schváli riadne valné zhromaždenie. valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo 
17. mája 2003, neschválilo nijaké dividendy za finančný rok 2002. Ani rozdelenie zisku za rok 2003 nepočíta s výplatou dividend.

26 Cash flow z prevádzkovej činnosti

(v mil. Sk) 31. december 2003 31. december 2002

Prevádzkový zisk 2 832 2 964 

Úpravy o:

Odpisy a zníženie hodnoty DHM a DNH (pozn. 18, 19) 3 512 3 610 

Zúčtovanie výnosov budúcich období (pozn. 15, 19)  -32  -54 

Zisk z predaja DHM (pozn. 19)  -144 34 

Zmena stavu rezerv (pozn. 19) 769 756 

Ostatné nepeňažné transakcie  -10 127 

Zmena stavu pohľadávok a poskytnutých preddavkov -131 -664 

Zmena stavu zásob 528 -28 

Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov -364 3 686

Čistý cash flow z prevádzkovej činnosti 6 960 10 431

Nepeňažné transakcie

Najdôležitejšie nepeňažné operácie sú: 
•Odpisy a straty zo zníženia hodnoty (opravné položky) DHM; 
•Odpisy DNM; a 
•Zmeny stavu rezerv.

27 Podmienené záväzky

Operatívny leasing

Budúce minimálne agregované leasingové splátky sú takéto:

(v mil. Sk) 31. december 2003 31.december 2002

do 1 roka 97 100 

od 1 do 5 rokov 45 99

142 199

Minimálne lízingové splátky zaúčtované do výkazu ziskov a strát počas roka: 99 104
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Dlhodobé zmluvy na nákup služieb 

Skupina má záväzky vyplývajúce z dlhodobých zmlúv na nákup služieb vo výške 887 mil. Sk týkajúce sa účtovníctva, protipožiarnej 
ochrany, mzdovej agendy a zdravotnej starostlivosti.

Kapitálové záväzky

K 31. decembru 2003 dosiahli zmluvné investičné záväzky výšku 4 880 mil. Sk (k 31. decembru 2002: 1 253 mil. Sk). Väčšina týchto 
záväzkov sa týka projektu PP3 „Polypropylén“ vo výške 2 839 mil. Sk.

Podmienené záväzky

K 31. decembru 2003 poskytla Skupina záruky vo výške 67 mil. Sk (k 31. decembru 2002: 27 mil. Sk). 

Súdne spory

Mende-Rossi

Spoločnosť je odporcom 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 vo výške 25 mil. 
USD za ropu, ktorú údajne Spoločnosti dodala. Predstavenstvo Spoločnosti je na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II 
a názoru právneho poradcu presvedčené, že napokon žiadne straty ani významné náklady súvisiace s týmto súdnym sporom nevzniknú, 
a preto nemusí byť vytvorená rezerva.

Minoritní akcionári

Na základe názoru právneho poradcu je predstavenstvo Spoločnosti presvedčené, že Skupina neutrpí žiadne straty v súvislosti 
s právnymi krokmi, ktoré podnikajú určití minoritní akcionári v snahe dosiahnuť, aby uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia 
zo 17. decembra 2002 a riadneho valného zhromaždenia zo 17. mája 2003 boli vyhlásené za neplatné. 

28 Štruktúra akcionárov 

K 31. decembru 2003 mal Slovnaft týchto hlavných akcionárov:

(v %) 31. december 2003  31. december 2002

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 70,0 36,2 

Slovintegra, a.s. - 28,7 

EBOR   8,4 8,4

Poštová banka, a.s. 3,4 - 

Slovnaft CV III 2,2 - 

Reštitučný investičný fond 1,5 - 

Banka Slovakia, a.s. 1,5 - 

OOST – EUROPA PARTICIPATIES B.V. 1,3 - 

Slovbena, a.s. - 2,9 

Ostatné právnické osoby 10 ,0 21,8 

Ostatné fyzické osoby 1,7 2,0

100,0 100,0

 

Počas roka 2004 sa štruktúra akcionárov Spoločnosti zmenila (pozn. 30).
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29 Transakcie so spriaznenými osobami 

Skupinu ovláda spoločnosť MOL Hungarian Oil and Gas Plc. Počas roka Skupina uskutočňovala transakcie so skupinou MOL (vrátane 
skupiny TVK). Firma Messer Slovnaft, s.r.o. je pridruženou spoločnosťou Slovnaftu. 

Zvyšné subjekty (Real – H.M., Železnice SR a VÚSAPL) patria medzi spriaznené osoby kvôli tomu, že v nich majú priamy či nepriamy majetkový podiel 
alebo podiel na hlasovacích právach kľúčoví členovia vedenia, členovia predstavenstva a dozornej rady príp. blízki rodinní príslušníci týchto osôb.

Vedenie Slovnaftu je presvedčené, obchodné podmienky poskytované týmto spoločnostiam sa v zásade nelíšia od bežných obchodných 
podmienok poskytovaných iným spoločnostiam či inými spoločnosťami. 

Slovnaft poskytol krátkodobé pôžičky svojej materskej spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Plc za bežných obchodných podmienok. 
Pôžičky boli splatené v januári 2004 a boli úročené sadzbami vo výške 1-mesačnej Euribor + 0,3 % a 1-mesačnej Libor + 0,3 %. 

Vedeniu Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne pôžičky. 

(v mil. Sk) Rok 2003 Rok 2002

Tržby – výrobky a tovar

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 2 456 1 643 

MOL Austria Handels GmbH 7 314 8 061 

MOL CHEM Ltd. 253 331 

MOL Trade – Mineralimpex Rt. 64  - 

MOL Lub Kft. 3 - 

TVK Inter-Chemol Kft. 1 242 - 

TVK Italia, Kft. 779 - 

MK – Mineralkontor 1 376 -

Messer Slovnaft, s.r.o. 124 -

Real – H.M., s.r.o. 636 616 

Železnice SR 22 - 

VÚSAPL 23 -

14 292 10 651 

Tržby – služby

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 6 6 

MOL Austria Handels GmbH 4 1

Real – H.M., s.r.o. 3 4

13 11

Nákup – výrobky a tovar

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 2 547 1 845 

MOL CHEM Ltd 3 19 

MOL Lub Kft. 33 25 

MOL Trade – Mineralimpex Rt. 52 - 

MK – Mineralkontor 6  -

Messer Slovnaft, s.r.o. 152 -

2 793 1 889

Nákup – služby

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 13 2 

MOL Trade – Mineralimpex Rt. 11 - 

TVK Rt. 2 - 

E.M.S. Expertise Management Services 127 -

153 2

Predstavenstvo a kľúčoví členovia vedenia

Odmeny členom predstavenstva a kľúčovým členom vedenia 47 36
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31. december 2003 31. december 2002 

Pohľadávky

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 99 255 

MOL Austria Handels GmbH 874 731

MOL CHEM Ltd.  16 9

MOL Lub Kft. 21 - 

TVK Inter – Chemol Kft. 45 - 

TVK Italia, Kft. 96 - 

MK – Mineralkontor 83 -

Real – H.M., s.r.o. 30 30

Pohľadávky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou vlastného imania 13 30

1 277 1 055

Poskytnuté pôžičky

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. (pozn. 8) 1 070 -

1 070 -

Záväzky

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 78 82 

MOL Lub Kft. 3 - 

MOL Trade – Mineralimpex Rt. 32 - 

TVK Italia, Kft. 6 - 

TVK Rt. 17  - 

E.M.S. Expertise Management Services 12 - 

Záväzky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou vlast- ného imania 40 82

188 164

30 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka 

Od 31. decembra 2003 sa podiel najväčšieho akcionára, spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Plc., v Slovnafte zvýšil na 98,4 %.

V januári 2004 požiadal Slovnaft o zníženie výšky pokút a sankčných poplatkov, ktoré mu vyrubil daňový úrad a ktoré mal uhradiť 
v dôsledku súdnych sporov, ktoré s ním viedol (viď pozn. 14). Ku dňu vydania tejto účtovnej závierky mu bolo odpustených celkovo 
119,8 mil. Sk. Zvyšná časť sankcií bola uhradená v roku 2004.

Po 31. decembri 2003 už nenastali iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva.
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