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Rok 2004 bol pre ropný sektor veľmi 
priaznivý a my sme plne zúžitkovali výhodu
existujúcich podmienok. Vysoko oceňujem
skutočnosť, že popri náročnej adaptácii na
integrovanú organizáciu a riadenie sa ve-
novala dostatočná pozornosť aj hladkému
chodu hlavných výrobných jednotiek 
a kľúčovým investíciám, čím sa vytvoril i
pevné základy pre budúce úspechy. Dovoľte
mi teraz využiť túto príležitosť na stručné
zhrnutie najdôležitejších výsledkov.

SSyynneerrggiiee  ppaarrttnneerrssttvvaa  aa  iinntteeggrráácciiee

Naše doterajšie skúsenosti  dokazujú,  že
MOL a Slovnaft sú spolu oveľa konkuren-
cieschopnejší, nielen z regionálneho, ale aj
európskeho hľadiska. Synergie z inte-
grovaných činností  sa dosahujú najmä
prostredníctvom neustále sa zlepšujúceho
riadenia dodávateľského reťazca (SCM),
optimalizovaných logistických operácií, jed-
nokanálového riadenia činností predaja palív
a plastov, ako aj spoločného nákupu ropy 
v rámci Skupiny MOL. Prínosy zo synergií,
zvyšovania efektívnosti a zlepšovania pro-
cesov dosiahli v uplynulom roku 2,5 mld. Sk.
Som presvedčený, že celý potenciál, ktorý
integrácia našich spoločností poskytuje, sa
ešte zďaleka nevyčerpal.

MMooddeerrnniizzáácciiaa  nnaa  ssvveettoovveejj  úúrroovvnnii  pprriinniieessllaa
ssvvoojjee  oovvoocciiee

Výsledky roka 2004 viac než potvrdili správ-
nosť našej rozvojovej stratégie realizovanej
za uplynulých 10 rokov. Správna voľba 
a dobré načasovanie investícií do zvyšovania
efektívnosti spracovania ruskej ropy boli
hlavnou hybnou silou, ktorá nás posunula
medzi najmodernejšie rafinérie v Európe 
a umožnila nám zúžitkovať konjunktúru priaz-
nivého vývoja externých faktorov. V tejto
súvislosti je tiež potrebné poznamenať, že

vnútorné faktor y prispeli  k vynikajúcim
výsledkom v ešte väčšej miere, než vplyvy
externého prostredia, pričom v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku sa nám
podarilo zlepšiť všetky rozhodujúce ukazo-
vatele.

PPrriiaazznniivvýý  rrookk  pprree  rrooppnnýý  pprriieemmyysseell

V globálnom meradle prevládali pre našu
oblasť podnikania priaznivé podmienky.
Ceny ropy, pohybujúce sa prakticky po celý
rok na vysokých úrovniach, prekvapili zrejme
aj najodvážnejších analytikov. Príčin tejto
situácie bolo viacero — neustále rastúci dopyt
zo strany dvoch najväčších spotrebiteľov,
USA a Číny, spojený s obmedzenými kapaci-
tami ťažby, s nárastom obáv o spoľahlivosť
dodávok ropy z Iraku a od ďalších, poten-
ciálne nestabilných dodávateľov,  ako aj
neistá situácia okolo ruského ropného gigan-
tu Yukos na strane druhej vyústili do vyso-
kých kótovaných cien ropy Brent,  ktoré
počas roka 2004 dosahovali v priemere hod-
notu 38,22 USD/bbl v porovnaní s 28,82
USD/bbl v roku 2003. Uvedené faktor y,
spolu s obmedzenou schopnosťou rafinérií
zvýšiť výrobu a nízkou mierou zásob, mali za
následok výrazný nárast crack-spreadov
motorových palív. 

Z externých faktorov bol najpodstatnejšou
silou ovplyvňujúcou výsledky Slovnaf tu 
už spomínaný vyšší crack-spread motorových
palív, vytvárajúc prínos v hodnote 5,1 mld. Sk.
Naša schopnosť efektívne spracovať kyslú
ropu a tým využiť vyšší rozdiel Brent-Ural,
prispela k výsledkom sumou 2,7 mld. Sk.
Posilňovanie slovenskej koruny počas
uplynulého roku malo naopak na výkonnosť
Skupiny Slovnaft negatívny dopad vo výške
3,9 mld. Sk, keďže väčšina rafinérskych pro-
duktov sa uvádza v USD. 

ÚÚvvooddnnéé  sslloovvoo
pprreeddsseedduu  pprreeddssttaavveennssttvvaa

VVáážžeenníí  aakkcciioonnáárrii,,

rok 2004 pre nás znamenal prvý rok integrovaného fungovania Slovnaftu v rámci Skupiny MOL
a hneď sa ukázal byť rokom veľmi úspešným. Plne si vedomý dosiahnutých výsledkov môžem
zodpovedne prehlásiť ,  že proces integrácie bol zrealizovaný vysoko profesionálnym 
spôsobom. Počas uplynulého roku sme v skutočnosti prešli až dvoma rovinami integrácie, 
keď si Slovnaft, MOL a T VK už niekoľko mesiacov pred vstupom Slovenska a Maďarska 
do EÚ vyskúšali, akým prínosom môže byť cesta partnerstva a integrácie.

SSllaavvoommíírr  HHaattiinnaa

predseda predstavenstva
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Externé prostredie roka 2004 žičilo aj divízii
petrochémie. Vyššie kótované ceny LDPE 
a PP prispeli  k zlepšeným hospodárskym
výsledkom firmy sumou 1,7 mld. Sk a integrácia
petrochemických činností spoločností Slovnaft
a maďarskej T VK v Tiszaújvárosi v rámci
Skupiny MOL nám umožnila pružnejšie
reagovať na vývoj situácie na trhu.

RReekkoorrddnnéé  vvyyuužžiittiiee  vvýýrroobbnnýýcchh  kkaappaaccíítt

Pod vynikajúce prevádzkové výsledky sa
okrem už spomínaných faktorov podpísal pre-
dovšetkým hladký chod výroby bez odstávok,
ktor ý mal za následok vyšší objem výroby 
i predaja tovarov. V roku 2004 zaznamenal
Slovnaft medziročný nárast spracovania ropy
o 169 tisíc ton, čím sa ročný objem spraco-
vanej ropy dostal na najvyššiu hodnotu 
od roku 1993. Efektívnejšie využitie techno-
logického zariadenia a vyššie objemy výroby
ako odpoveď na silný regionálny dopyt prispeli
k výsledkom spoločnosti v sume 2,9 mld. Sk.
Veľké úsilie sa vynaložilo na prebiehajúce
práce v rámci komplexného inžinierskeho pro-
jektu, ktor ý sa zameriava na odstránenie
úzkych miest a optimalizáciu hlavných tech-
nologických procesov s cieľom zvýšiť zisk 
o 0,4 USD na barel spracovanej ropy.

EExxppoorrtt  vvýýrraazznnee  oovvppllyyvvnniill  zziisskk

Aj vývoj exportu si zaslúži našu pozornosť 
— v objemovom vyjadrení jeho medziročný
nárast o 10 % prispel rozhodujúcou mierou k
výsledkom spoločnosti. Slovnaftu sa podari-
lo svoju pozíciu nielen udržať, ale opäť potvr-
dil, že je jedným z kľúčových exportérov SR.

Vďaka výraznému nárastu predaja motorových
palív i petrochemických tovarov na zahranič-
ných trhoch, zvýšil Slovnaft v roku 2004 cel-
kové tržby z predaja produktov o takmer 27 %. 

Výraznejší nárast — o 39 % na medziročnej
báze zaznamenali tržby z predaja petroche-
mických výrobkov vďaka jednokanálovému
predaju plastov implementovanému v spoloč-
nostiach Slovnaf t a T VK a zameraniu sa 
na zvýšenie ziskovosti pri predaji koncovým
zákazníkom na kľúčových exportných trhoch. 

Nárast predaja palív bol dosiahnutý pre-
dovšetkým vďaka vysokému dopytu po
motorovej nafte s ultranízkym obsahom síry
v Rakúsku a Nemecku. Podiel nafty s ultra-
nízkym obsahom síry sa zvyšoval v priebe-
hu celého roka 2004 a ku koncu roka mierne
prekročil 56 % objemu jej celkového predaja.

Na rozdiel od exportu bol objem predaja na
domácom trhu výrazne ovplyvnený premiet-
nutím sa vysokých svetových cien ropy 
a ropných produktov a zaznamenal celkový
medziročný pokles o 3,6 %.

AAjj  pprrii  nniižžššoomm  ppooččttee  ččeerrppaaccíícchh  ssttaanníícc  
ssii  mmaalloooobbcchhoodd  uuddrržžaall  ttrrhhoovvýý  ppooddiieell

Ešte viac než na veľkoobchod mali vysoké
ceny dopad na maloobchod s palivami. Tento
vplyv bol najviditeľnejší hlavne na predaji
benzínu, u ktorého sa na domácom trhu 
v roku 2004 zaznamenal mierny pokles. Toto
sa však vykompenzovalo nárastom predaja
motorovej nafty. LPG segment si tiež udržal
svoju dynamiku rastu. Tieto trendy odrážali
vývoj trhu v Európe, zatiaľ čo celkový objem
maloobchodného predaja motorových palív
ostal na rovnakej úrovni ako rok predtým. 

Ku koncu decembra 2004 Skupina Slovnaft
prevádzkovala spolu 346 čerpacích staníc, 
z čoho 281 bolo na Slovensku. Napriek
uzatvoreniu 24 čerpacích staníc v domácej
sieti ostal trhový podiel Slovnaftu v rámci
SAPPO prakticky nezmenený. Po úspešnom
uvedení značkových palív Tempo Plus a 
Eco+ autoplyn uviedla v závere roka Skupina
MOL prémiový EVO diesel súčasne na slo-
venský i maďarský trh, čím rozšírila ponuku
siete Slovnaftu.

VVyyssookkáá  úúrroovveeňň  rriiaaddeenniiaa  kkvvaalliittyy,,  bbeezzppeeččnnoossttii  
aa  vvppllyyvvuu  nnaa  žžiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee

Dozorový audit integrovaného manažérske-
ho systému (IMS) v Slovnafte potvrdil cer-
tifikáty IMS získané spoločnosťou v pred-
chádzajúcom roku. Spoločnosť SGS Slovakia
zastúpená medzinárodným audítorským
tímom neidentif ikovala žiadne zásadné
požiadavky na nápravné opatrenia ani v jed-
nom z troch systémoch tvoriacich IMS.
Výsledky auditu potvrdil i ,  že Slovnaf t po
integrácii do Skupiny MOL v roku 2004 obhá-
jil  zhodu svojich systémov integrovaného
manažmentu s požiadavkami noriem a preu-
kázal ich systematické zlepšovanie a mimo-
riadnu úroveň súladu s príslušnou legisla-
tívou. 

IInnvveessttíícciiee  ——  kkľľúúčč  kk  bbuuddúúccnnoossttii

Rok 2004 bol tiež silným rokom z pohľadu
realizácie investícií. Od úspešného dokonče-
nia novej výrobnej jednotky na hĺbkové
odsírenie stredných destilátov a jej uvedenia
do prevádzky v závere roka 2004 je Slovnaft
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schopný vyrábať „bezsírnu” naftu v celom
objeme svojej  produkcie,  a tým spĺňa
požiadavky Európskej únie platné nielen od
roku 2005, ale aj 2009. Týmto Slovnaft posil-
nil svoju konkurencieschopnosť a poskytol
ďalší  ekologický príspevok k zdravšiemu
životnému prostrediu. 

HHllaavvnnéé  cciieellee  nnaa  rrookk  22000055

V prvom polroku 2005 uvedie Slovnaft do
prevádzky novú jednotku na výrobu poly-
propylénu s kapacitou 255 kt. Investícia
Slovnaftu do tohto závodu presiahne 5 mld Sk.
Existujúca kapacita sa strojnásobí a táto
výrobná jednotka poskytne širší sortiment
vyššej kvality petrochemických produktov,
čo umožní divízii Petrochémie preniknúť aj do
nových trhových segmentov. Úlohou mar-
ketingu bude bojovať o udržanie trhového
podielu v zostrujúcom sa konkurenčnom
prostredí. 

Aj  v prichádzajúcom roku bude kľúčom 
k udržateľnej úspešnosti motivácia nášho
ľudského kapitálu k ďalšiemu zvyšovaniu
vnútornej výkonnosti. Napriek vynikajúcim
výsledkom, ktoré sa dosiahli v minulom roku,
som presvedčený, že stále existuje priestor
pre ďalšie zlepšenia zamerané na splnenie
všetkých hlavných cieľov a úloh roku 2005.

PPooďďaakkoovvaanniiee

V mene predstavenstva chcem poďakovať
našim obchodným partnerom za ich dôveru
a vyjadriť hlboké uznanie našim zamestnan-
com a manažérom za ich príkladnú prácu,
ktorá významne prispela k výsledkom roku
2004.

V závere tohoto predsedníckeho príhovoru 
si dovolím byť trochu osobný. Mám dobr ý

pocit z toho, že spoločnosť Slovnaft sa za
posledné roky vydala správnym smerom,
prešla významnými zmenami, ktoré položili
pevné základy pre jej dnešné, a verím, že aj
budúce úspechy. Som presvedčený, že spo-
ločnosť má pred sebou sľubné perspektívy 
a že od všetkých jej manažérov a zamest-
nancov sa dá aj v budúcnosti očakávať trvalé
úsilie v prospech zvyšovania konkurencie-
schopnosti a vynikajúcich výsledkov Slov-
naftu, a tým aj celej Skupiny MOL, ktorej
sme súčasťou.

Práve nad vynikajúcimi výsledkami roku
2004 som sa rozhodol,  že je to čas na
rozlúčku s touto spoločnosťou, v ktorej som
strávil 35 rokov svojho života a v ktorej som
prešiel  nevšednú cestu od zmenového
robotníka po predsedu predstavenstva.

Ďakujem všetkým, ktorí ma na tejto ceste
inšpirovali a podporovali, ďakujem tým, ktorí
so mnou počas jedenástich rokov môjho
pôsobenia na čele spoločnosti zdieľali klad-
né i záporné stránky manažérskej profesie. 

Ďakujem akcionárom za dôveru, ďakujem
predstavenstvu za vysoko profesionálnu
prácu a rád by som zaželal Vám, Slovnaftu 
aj celej Skupine MOL v budúcnosti iba samé
úspechy.

SSllaavvoommíírr  HHaattiinnaa
predseda predstavenstva
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RRaaffiinnéérrsskkaa  ččiinnnnoossťť

Požiadavky na výrobu nizkosírnych palív
počas roka významne narástli. Bola posta-
vená nová výrobná jednotka na hĺbkové
odsírenie stredných desti látov (HRP 7 
— hydrogenačná rafinácia palív), ktorá po
nábehu v novembri 2004 zaisti la výrobu
motorovej nafty s ultra nízkym obsahom síry.
Súčasne výmena katalyzátora na výrobnej
jednotke HRP 5, ako aj modernizácia ďalšej
výrobnej jednotky, hydrogenačnej rafinácie
olejov (HRO), významne prispeli k výrobe
nízkosírnej nafty. Motorové palivá v ULSD
kvalite vyrobené v roku 2004 v Slovnafte
dosiahli  európske štandardy roku 2005 
a predstavovali  56 % z celkovej výroby
motorovej nafty v roku 2004.

V snahe zlepšiť  prevádzkovú výkonnosť
pokračoval Slovnaft v realizácii viacer ých
interných opatrení v oblasti zníženia spotre-
by zemného plynu, elektrickej energie ako
aj katalyzátorov a pomocného materiálu,
prostredníctvom ktor ých boli  dosiahnuté
významné úspory nákladov. Realizácia pro-
jektu zvýšenia ziskovosti rafinérie (RPIP)
zameraného na zlepšenie procesov s očaká-
vaným efektom 0,4 USD/bbl spracovanej
ropy zaznamenala významný prínos. Na vý-
znamných výrobných jednotkách boli usku-
točnené kapacitné testy s cieľom dosiahnuť
vyššiu využiteľnosť. Na základe výsledkov
týchto testov bolo zvýšené zaťaženie na jed-
notkách katalytický hydrokrak a f luidný 
katalytický krak na 120 % projektovanej
kapacit y.  Súčasne sa začali  realizovať aj
ďalšie investičné projekty s cieľom zvýšiť
výťažky a znížiť výrobné straty.

MMaarrkkeettiinngg

Podiel  predaja na expor t v objemovom 
vyjadrení vzrástol v porovnaní s minulým
rokom o 3 % a predstavoval takmer 74 % 
z celkového predaja.  Česká republika je
tradične najdôležitejším trhom vďaka veľmi
dobr ým logistickým možnostiam. Slovnaft
posilnil svoju vedúcu pozíciu medzi importér-
mi motorových palív na poľský trh prostred-
níctvom aktivít dcérskej spoločnosti Slovnaft
Polska. Postavenie na rakúskom a nemec-
kom trhu sa významne zlepšilo vďaka schop-
nosti splniť narastajúce požiadavky zákaz-
níkov na dodávky motorových palív s ultra
nízkym obsahom sír y.  Napriek poklesu
predaja automobilových benzínov si Slovnaft
udržal svoje vedúce postavenie na domá-
com trhu s motorovými palivami.

RRaaffiinnéérrsskkaa  ččiinnnnoossťť  aa  mmaarrkkeettiinngg

ZZhhrrnnuuttiiee

V roku 2004 Slovnaft spracoval 5,7 mil. ton ropy nakúpenej a dodanej z Ruskej federácie
prostredníctvom ropovodu Družba. Výroba motorových palív dosiahla v roku 2004 rekordnú
úroveň hlavne v dôsledku maximálneho využitia výrobných kapacít. V oblasti predaja boli 
zaznamenané veľmi dobré výsledky v predaji na export najmä vďaka schopnosti pokr yť
dopyt po nízkosírnych palivách.
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MMaalloooobbcchhoodd

Slovnaf t,  a.s.  v roku 2004 pokračoval 
v reštrukturalizácii  maloobchodnej siete 
zameranej na zvýšenie kvality a konkuren-
cieschopnosti. 

Sieť čerpacích staníc Slovnaft dosiahla na
Slovensku v roku 2004 približne rovnaký
predaj ako v minulom roku, ale pri nižšom
počte prevádzkovaných čerpacích staníc.
Slovnaf t prevádzkoval k 31. 12. 2004 
na Slovensku 281 čerpacích staníc. Podarilo
sa zvýšiť priemerný predaj motorových palív
na čerpaciu stanicu o 3,7 %. Ďalej  bolo 
v priebehu roka 24 čerpacích staníc
zatvorených, zároveň boli uvedené do pre-
vádzky 4 nové a bolo ukončených 
8 rekonštrukcií. Podiel na maloobchodnom
trhu a v SAPPO (Slovenská asociácia
petrolejárskeho priemyslu a obchodu) dosia-
hol mierne nižšiu úroveň ako minulý rok.
Výrazné zlepšenie úrovne čerpacích staníc
sa prejavilo hlavne v náraste obratu
nepalivového tovaru a služieb o 15,3 %. 

V predaji automobilových benzínov došlo 
k miernemu poklesu o 5,9 %. Celkom úspešne
sa vyvíjal predaj motorovej nafty, ktorý vzrás-
tol o 5,7 %. LPG sa predával na celkom 63
čerpacích staniciach. Ku koncu roka Slovnaft
uviedol na trh nový druh bezsírnej nafty pod
názvom EVO-Diesel, ktorý bol v predaji na 64
čerpacích staniciach.

Slovnaft pokračoval v aktívnej marketingovej
podpore svojej siete čerpacích staníc. Počas
roka pripravil  pre svojich zákazníkov dve
spotrebiteľské súťaže „Chceš Hawai, neváhaj
a hwaj!” a „Tankovanie na Slovnafte letí”.
Úspešne pokračoval aj rozvoj vernostného
programu Bonus, do ktorého sa zapoji l i
desaťtisíce našich zákazníkov.

Dlhodobý program dosahovania vysokej
kvality služieb zákazníkom bol preverovaný
systémom kontroly „Myster y shopping”,
ktorý ukázal významný posun k vyššej úrovni
práce obsluhy čerpacích staníc a pre-
vádzkovateľov. 

Zákazníkom boli ponúknuté zrekonštruované
priestory reštaurácií na čerpacích staniciach,
ktoré sú prvými projektami novej gastrokon-
cepcie maloobchodu.

V Českej republike prevádzkovala Skupina
Slovnaft 42 čerpacích staníc. Maloobchodnú
sieť sa nepodarilo rozšíriť, ale Slovnaft si
uvedomuje dôležitosť českého trhu a hľadá
nové možnosti na rozšírenie siete.

V Poľsku prevádzkovala Skupina Slovnaft
23 čerpacích staníc (z toho 11 franchisin-
gových). Objem predaja motorových palív 
v sieti čerpacích staníc oproti minulému roku
vzrástol viac ako 3-krát.
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VVyyššššíí  vvýýnnooss  nnaapprriieekk  nneepprriiaazznniivvéémmuu  vvýývvoojjuu
ooddvveettvviiaa

Cena pyrolýznych surovín rástla naďalej od
jej vysokej úrovne dosiahnutej v roku 2003,
ale kótované ceny polymérov na európskom
trhu taktiež vykazovali rastúcu tendenciu.
Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie
bol čiastočne kompenzovaný posilnením
EUR voči USD. Podstatne vyšší objem pro-
dukcie dosiahnutý lepším využitím výrobných
kapacít, zvýšenie efektivity nákladov a príj-
mov z integrovaných činností  v Skupine
Slovnaft viedli k značnému nárastu zisku.

Petrochemický segment spracoval 573 kt
primárneho benzínu, 161 kt ľahkých uhľo-
vodíkov a presunul 295 kt vedľajších pro-
duktov z et ylénovej jednotky späť do
rafinérie. Etylénová jednotka vyrobila 221
kt etylénu a 102 kt propylénu. Všetky tieto
údaje vykazujú prudký nárast v porovnaní 
s rokom 2003 vďaka lepšiemu využitiu
výrobných kapacít.

Na základe zlepšenia predajných aktivít bol
segment schopný umiestniť zvýšenú pro-
dukciu na trhu a predaj polymérov vzrástol
na 266 kt. Po zavedení jednotného predaj-
ného kanála so spoločnosťou T VK Slovnaft
posilnil svoju pozíciu v Nemecku, v Taliansku,
a v Poľsku s cieľom zvýšením dodávok pria-
mo konečnému spotrebiteľovi.

KKoonnkkuurreenncciieesscchhooppnnoossťť

Petrochemické kapacity Slovnaf tu tvoria
spolu s rafinérskou časťou integrovaný celok.
Integrácia petrochemických aktivít v Skupine
MOL zabezpečuje konkurencieschopnosť

na európskom trhu a prispieva k zabezpeče-
niu f lexibil it y dodávok surovín.  V súlade 
so stratégiu vypracovanou v roku 2002
založenej na priaznivom predpoklade rastu
dopytu na trhu v regióne a dostupnosti
surovín v dôsledku integrácie,  rozhodol
manažment posilniť petrochemické aktivity
s cieľom dosiahnuť európsky rozmer imple-
mentáciou strategického plánu rozvoja.
Koncom roka 2003 bol zahájený projekt 
v hodnote 143 mil. EUR, ktorého hlavným
cieľom je rozvoj polypropylénových kapacít.
Nová polypropylénová jednotka bude
používať licencovanú technológiu firmy Dow
Chemical Co. a jej zavedenie do prevádzky
je plánované v druhom kvartáli 2005. Tým
sa výrobná kapacita polypropylénu zvýši viac
než trikrát na 255 kt ročne. Nová technológia 

PPeettrroocchhéémmiiaa

ZZvvýýššeenniiee  kkoonnkkuurreenncciieesscchhooppnnoossttii  pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  iinntteeggrroovvaannýýcchh  ččiinnnnoossttíí,,  zzvvýýššeenniiaa  eeffeekkttíívvnnoossttii
aa  rraassttuu

Od 1. januára 2004 je petrochemický segment Slovnaftu súčasťou integrovanej petro-
chemickej divízie Skupiny MOL. Divízia je zodpovedná za výrobu olefínov a polyolefínov
spracovaním uhľovodíkov vyrobených v rafinérii Slovnaft a za ich predaj domácim a regionál-
nym spotrebiteľom prostredníctvom integrovaného distribučného kanála. Jednou z kľúčových
výziev divízie je uspokojenie dynamicky rastúceho dopytu po polyméroch vo východnej
Európe.
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umožní vyrábať široké spektrum polymérov
na výrobu fólií, vlákien, lisovaných poloto-
varov pre automobilový priemysel a spotreb-
ného tovaru. Na druhej strane vďaka novej
modernej technológii bude mať nová jed-
notka pozitívny vplyv na životné prostredie
— zníženie emisií  nebezpečných plynov,
zníženie spotreby chladiacej vody, elimináciu
nebezpečenstva pri použití hexánu.

VVýýhhľľaadd

Vďaka predpokladanému r ýchlemu eko-
nomickému rastu sa očakáva zvýšenie dopy-
tu po polyméroch. Na regionálnom trhu bude
konkurencieschopnosť Petrochemickej diví-
zie Skupiny MOL na vysokej úrovni vďaka
vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a nárastu
úspor z rozsahu. Príležitosť na zlepšenie sú
v integrácii a racionalizácii interných pro-
cesov. Kľúčové ciele v blízkej budúcnosti sú
zníženie strát vo výrobe v dôsledku nepláno-
vaných odstávok, zníženie objemu produkcie
výrobkov v inej  ako pr votriednej kvalite,  
v harmonizácii typov polymérov vyrábaných
v T VK a Slovnafte.
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Rešpektujúc tiež potreby vnútorného zákaz-
níka má každý podnikateľský segment svojho
HSE partnera, ktorý je zodpovedný za zabez-
pečenie HSE služieb a profesionálnej pod-
pory. Títo manažéri sú podporovaní Centrál-
nym tímom, ktorého členovia sú tiež
zodpovední za riadenie projektov. HSE panely,
prierezové „vnútorné poradenské tímy”, ktoré
sú nezávislé od organizačnej štruktúr y,
pokrývajú všetky odborné oblasti HSE.

Ďalšou významnou udalosťou v roku 2004 
s výrazným dopadom na HSE činnosti bolo
schválenie novej Politiky HSE. Tá vznikla ako
nevyhnutný dôsledok našej integrovanej
prevádzky, vstupu do Európskej únie 
a nových očakávaní našich zainteresovaných
strán z pohľadu našich hodnôt, správania 
a výkonov. 

Slovnaft úspešne absolvoval dozorový audit
Integrovaného manažérskeho systému (IMS)
podľa Špecifikácie OHSAS 18001 pre riade-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
normy pre Systémov environmentálneho
riadenia (ISO 14001) a Systémov riadenia
kvality (ISO 9001:2000). Týmto sme obhájili
cer tifikát IMS, ktor ý sme obdržali  v roku
2003 ako prvá významná rafinérska a petro-
chemická spoločnosť v strednej Európe. 

Zároveň zahraničná certifikačná spoločnosť
overila naše Environmentálne vyhlásenie,
ktoré je nevyhnutné pre registráciu systé-
mu EMAS (Environmental management and
audit scheme). Toto je po prvýkrát, keď boli
výkony Slovnaft Vlčie hrdlo v oblasti život-
ného prostredia overené nezávislou
spoločnosťou. Registráciu EMAS chápeme
ako jeden z nástrojov neustáleho zlepšova-
nia. 

Našim cieľom je podporovať HSE manažment
nástrojmi informačných technológií. Preto

sme koncom roka 2004 zahájili projekt HSE
INFO systém. MOL HSE INFO systém bude
prispôsobený pre potreby Slovnaft a imple-
mentovaný v priebehu roka 2005.

KKoommuunniikkáácciiaa  ssoo  zzaaiinntteerreessoovvaannýýmmii  ssttrraannaammii

V súlade s globálnym trendom v oblasti infor-
movania o sociálnej zodpovednosti sme po
prvýkrát vydali Správu o trvalo udržateľnom
rozvoji Slovnaft. Správa vznikla na základe
tradície vo vydávaní HSE správ v pred-
chádzajúcich rokoch a prezentuje náš príspe-
vok k tr valo udržateľnému rozvoju v eko-
nomickej, sociálnej oblasti, ako aj v oblasti
životného prostredia. Správa bola publiko-
vaná v elektronickej verzii a je prístupná na
oficiálnej web stránke www.slovnaf t.sk,
spoločne so Správou o trvalo udržateľnom
rozvoji Skupiny MOL. 

HHSSEE

HHSSEE  mmaannaažžmmeenntt

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu odborných služieb HSE pre podnikateľské segmenty
ešte efektívnejšie, zahájilo HSE od začiatku roku 2004 svoju činnosť v novej integrovanej orga-
nizačnej štruktúre. Druhá manažérska úroveň je rozdelená do dvoch regiónov pod vedením
riaditeľa HSE Skupiny. Za koordináciu HSE činností a zabezpečovanie regionálnej prevádzky
HSE v Slovnafte je zodpovedný HSE koordinátor pre severný región.
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BBeezzppeeččnnoossťť

Okrem roku 2002, od roku 1998 neustále
znižujeme LTIF (počet pracovných úrazov na
milión odpracovaných hodín). V porovnaní
s 8 pracovnými úrazmi v roku 2003 sme 
v roku 2004 mali len 6 pracovných úrazov, čo
je vyjadrené hodnotou LTIF 1,1. Podľa Správy
Concawe (Európska organizácia ropných
spoločností pre životné prostredie, ochranu
zdravia a bezpečnosť práce) priemerná hod-
nota LTIF v odvetví  v roku 2003 bola na
úrovni 3,2. Sme hrdí na to, že v roku 2004
sme nezaznamenali žiadny smrteľný úraz či
už ide o vlastných zamestnancov alebo dodá-
vateľov. V Skupine Slovnaft, ktorá zahŕňa
tiež dcérske spoločnosti, sme zaznamenali
zníženie počtu pracovných úrazov z 19 v roku
2003 na 11 v roku 2004.

Výrazné zlepšenie sme dosiahli  v oblasti
ochrany pred požiarmi. V roku 2004 sme za-
znamenali iba 2 prípady požiarov, pričom
jeden z nich spôsobil škodu v hodnote nepre-
sahujúcej 15 000 Sk. V porovnaní s rokom
2003 ide o približne 75 % zníženie počtu
požiarov ako aj škody spôsobenej požiarmi. 

Chceme naďalej  zlepšovať naše výkony 
v oblasti bezpečnosti rozšírením realizácie
projektu Skupiny MOL „Bezpečné praco-
viská” v Slovnafte. Cieľom tohoto projektu je
znížiť počet pracovných úrazov na ešte nižšiu
hodnotu a vytvoriť zdravé pracoviská pre
všetkých zamestnancov. 

ŽŽiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee

Osobitná pozornosť venovaná prírodným
hodnotám sa odzrkadľuje vo vytvorení
účtovných rezerv na účely sanácie škôd na
životnom prostredí, spôsobených aktivitami
v minulosti. Stav na konci roka 2004 bol 903
mil. Sk oproti 430 mil. Sk v roku 2003. 

Pokračovali  sme v rekonštrukcii  maloob-
chodnej siete v ešte vyššej intenzite než 
v predchádzajúcich rokoch. V porovnaní 
s rokom 2003, kedy bolo vynaložených 40
mil. Sk na sanáciu pôdy a podzemných vôd na
uzavretých ČS maloobchodu, sme v roku
2004 vynaložili 84 mil. Sk. Počas roku 2004
sme ukončili výberové konanie na prvú fázu
implementácie projektu SIMPLE (Signal
Implementation), v rámci ktorého prebehne
sanácia pôdy a podzemných vôd na miestach
prevádzkovaných logistikou. Ďalším krokom
projektu bude realizácia sanácií a zúčtovanie
rezerv vo výške vynaloženej sumy.

V roku 2004 sme vynaložili 412 mil. Sk na
projekty v oblasti životného prostredia, čo je
o približne 70 mil. Sk viac než predchádzajúci
rok. Takmer tri štvrtiny z celkovej sumy bolo
vynaložených na program rekonštrukcie
skladovacích nádrží, ktorého ukončenie je
plánované v roku 2009.
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V oblasti ochrany ovzdušia sme znížili emisie
SO2 o približne 15 % v porovnaní s rokom
2003. Zníži l i  sme objem NEL (nepolárne
extrahovateľné látky — ropné látky) vo
vypúšťaných vodách o takmer jednu štvr-
tinu. Na druhej strane, v dôsledku výstavby
nových výrobných jednotiek a sanačných
prác sa zvýšil objem nebezpečného odpadu
v porovnaní s rokom 2003 o 13 %. 

Koniec roka 2004 sa niesol v znamení nábe-
hu novej výrobnej jednotky HRP 7. Táto jed-
notka umožní výrobu nafty s obsahom síry
pod 10 ppm, čo je v zhode s požiadavkami EU
nielen v období rokov 2005 — 2008, ale aj
po roku 2008. Naviac, nahradením dvoch
starých výrobných jednotiek sa náš dopad na
životné prostredie zníži v ešte vyššej miere. 

VVýýhhľľaadd

V roku 2005 budeme široko komunikovať
novú Politiku HSE s cieľom dosiahnuť, aby si
každý pracovník bol vedomý možnosti svojho
príspevku k naplneniu spoločných hodnôt.
Našu snahu však neobmedzíme len na
zvyšovanie povedomia našich pracovníkov
v HSE oblasti ,  ale naším zámerom je tiež
zlepšovať HSE manažment našich kontrak-
torov. Očakávame klesajúci trend vývoja 
v oblasti  frekvencie pracovných úrazov
prostredníctvom pokračujúcej implementá-
cie projektu Bezpečné pracoviská. Ukon-
čenie HSE INFO projektu v Slovnaf te by
malo manažérom poskytnúť softwarovú pod-
poru ich riadenia HSE. V roku 2005 sa
budeme usilovať o registráciu EMAS. Naše
zameranie bude naďalej orientované na rea-
lizáciu programu sanácie logistických území
ako aj  na efektívne riadenie nakladania 
s nebezpečným odpadom. Touto cestou by
sme radi prispeli k minimalizácii dopadov
našich činností na životné prostredie.
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V roku 2004 pokračovalo plnenie záväzkov 
z Kolektívnej zmluvy na roky 2003 — 2005.
Spoločnosť realizovala tretiu etapu harmo-
nizačných zámerov v oblasti odmeňovania
zamestnancov. Priemerná mesačná mzda 
v Slovnaf te dosiahla 40 284 Sk a bola 
v porovnaní s priemernou mzdou na
Slovensku nadštandardná. Za celoživotné
dielo bolo odmenených v rámci celej Skupiny
MOL 7 vynikajúcich pracovníkov Slovnaft,
a.s. V porovnaní s rokom 2003 sa zvýšil
voliteľný sociálny príspevok z hodnoty 30
tis.  korún na 36 tis.  Sk na zamestnanca 
a rok. Celkovo dosiahol vyplatený voliteľný
sociálny príspevok čiastku 121 mil .  Sk.  
V oblasti sociálnej starostlivosti bol vypla-
tený príspevok na úrazové a životné poiste-
nie zamestnancov, ktor ý využilo 2 395
zamestnancov (71 %) a spoločnosť použila na
tento účel 13,5 mil. Sk. Príspevok zamest-
návateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
sa zvýšil na sumu 46 mil. Sk. K 31. 12. 2004
bolo poistených 3 077 zamestnancov (94 %).
V roku 2004 sa zvýšila čiastka na poskyto-
vanie bezúročných pôžičiek pre zamestnan-
cov a dosiahla 16 mil. Sk. 

Po rozsiahlej rekonštrukcii priestorov stravo-
vacieho zariadenia sa skvalitnili stravovacie
služby. V hodnotenom období sa stravova-
lo 77 % zamestnancov, ktorí mali možnosť
výberu z 11 druhov jedál. Slovnaft prispel
na stravovanie sumou 36 mil. Sk. 

V rámci programu zdravia, ktorý je zamera-
ný na zvýšenie záujmu zamestnancov 
o zdravý životný štýl, boli realizované okrem
zdravotných lekárskych prehliadok aj akti-
vity v oblasti zdravotnej prevencie. Na pre-
venciu voči vírusovým ochoreniam bolo
zabezpečené očkovanie proti chrípke a kva-
l itné vitamínové prípravky. Veľký počet
zamestnancov využíva bezplatne športové
zariadenia Slovnaftu, najmä plaváreň, saunu,

ĽĽuuddsskkéé  zzddrroojjee

Prakticky od začiatku roka začalo integrované riadenie v rámci Skupiny MOL, ktorej je
Slovnaft, a.s. dôležitým členom. V oblasti ľudských zdrojov sa začalo s celoskupinovou 
harmonizáciou jednotlivých systémov riadenia ľudských zdrojov.  Reštrukturalizácia 
spoločnosti na hodnotovo orientovanú organizáciu ovplyvnila počty zamestnancov. Vývoj stavu
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere v Slovnaft, a.s. a v Skupine Slovnaft zobrazuje
priložený graf.
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špor tovú halu a tenisové kur ty. V záujme
bližšieho aj neformálneho spoznávania sa
zamestnancov Skupiny MOL bol úspešne
zorganizovaný 2. ročník tzv. MOLympiády 
— zimných špor tových hier vo Valči  pri
Turčianskych Tepliciach, na ktorej bolo spolu
približne 200 účastníkov z jednotlivých
spoločností Skupiny MOL. 

Na sociálnu politiku prispel Slovnaft v roku
2004 celkovou sumou 436 mil .  Sk.  Pre
uvoľňovaných zamestnancov spoločnosť
poskytla formou odstupného sumu 151 mil.
Sk. Na podporu zmiernenia negatívnych
dôsledkov uvoľňovania pripravila spoločnosť
ponuku outplacementových služieb, rekvali-
f ikačných kurzov a právneho, psycholo-
gického a personálneho poradenstva. Služby
outplacementu využilo 15 zamestnancov,
kým rekvalifikačných kurzov zameraných na
ekonomiku podnikania, jazykové znalosti,
výpočtovú techniku, dopravnú prípravu,
zváračské a kuričské kurzy sa zúčastnilo 76
zamestnancov. Náklady na tieto aktivit y
predstavovali 630 tis. Sk. 

V oblasti  vzdelávania bol osobitný dôraz
zameraný na realizáciu novej jazykovej poli-
tiky vychádzajúcej zo spoločného rokova-
cieho jazyka — angličtiny. Jazykového vzdelá-
vania sa zúčastňovalo takmer 500 zamest-
nancov.

V priebehu roka 2004 pokračoval Program
prípravy talentov, ktorej dominantnou
oblasťou bola okrem 1 — 3 mesačných rotá-
cií na pracoviskách aj zahraničná odborná
stáž. Novým prvkom v tomto programe sa
stala starostlivosť o talentovaných absol-
ventov vysokých škôl, pre ktorých spoloč-
nosť vytvorila nové pracovné príležitosti,  
s rozsiahlym programom špecializovanej
prípravy na vybraných pracoviskách.
Celkové náklady na vzdelávanie zamest-
nancov predstavovali 30 mil. Sk.

V súlade so strategickými zámermi
spoločnosti  k ultimu roka sa odčlenenilo
SOU Chemické z pôsobnosti Slovnaftu pod
nového zriaďovateľa — Bratislavský samo-
správny kraj. Na základe vzájomne výhod-
ných zmlúv budú i  naďalej  pripravovaní
odborníci nielen pre potreby spoločnosti,
ale aj pre potreby regiónu. V hodnotenom
roku pripravilo SOUCH v troj a štvorročných
odboroch spolu 118 absolventov v učebných
odboroch pracovník marketingu, chemik
operátor,  mechanik strojov a zariadení 
a mechanik elektronik.

Uplatňovaním Etického kódexu Skupina
Slovnaft prejavuje svoju spoločenskú zod-
povednosť. Na podporu rozvíjania etických
princípov vo vnútri spoločnosti naďalej pôso-
bila Etická poradňa a Etické okienko, vedené
nezávislým odborníkom. Etický kódex
skupiny Slovnaft získal prvé miesto v súťaži
o „Najlepší etický kódex na Slovensku.”
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V oblasti technologického výskumu sa práce
sústredili na zvýšenie výkonnosti prostred-
níctvom optimalizácie technologických pro-
cesov a optimalizácie katalytických systé-
mov. Po odskúšaní bola do trvalej prevádzky
uvedená filtračná jednotka na filtráciu „clari-
fied oil” z jednotky FCC.

Oblasť ochrany životného prostredia je trva-
lou riešiteľskou prioritou. V roku 2004 začala
implementácia smernice IPPC (integrovaná
prevencia a kontrola znečistenia), ktorá bude
pokračovať ďalšie dva roky. V prvej etape
boli sledované prioritné látky a technológie
boli hodnotené pomocou prístupu BAT (best
available technic).  Podľa legislatívnych
požiadaviek bol zakr ytý API (American

Petroleum Institute) separátor a uskutočnili
sa potrebné overovacie merania novej
úrovne POL (prchavých organických látok). 
Veľká pozornosť bola venovaná štúdiu mecha-
nizmu korózie a spôsobu aktívnej ochrany
vybraných technologických zariadení.

VVýýsskkuumm  aa  vvýývvoojj

Činnosť výskumných pracovísk sa sústredila na ďalšie zvyšovanie kvality ultranízkosírnych
motorových palív. Nová formulácia aditívov zabezpečuje vysoké úžitkové vlastnosti palív 
a radikálne zníženie emisií. Výrazne pokročil výskum motorových palív s obsahom biozložiek,
ich výroba sa predpokladá v roku 2005. Na jednotke výroby MTBE bola úspešne odskúšaná
výroba ETBE z bioetanolu.
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PPooddnniikkaatteeľľsskkéé  pprroossttrreeddiiee

V roku 2004 cena ropy výrazne stúpala na
úroveň, ktorú dosiahla naposledy na začiat-
ku osemdesiatych rokov minulého storočia.
Neočakávane rýchly ekonomický rast v Ázii
(hlavne v Číne) spôsobený globálnou eko-
nomickou expanziou, vysoký dopyt na ame-
rickom trhu v dôsledku relatívne nízkych
zásob ako aj rastúca nestabilita v Iraku
výrazne ovplyvnili vývoj ceny ropy. Trhové
ceny sa zvýšili z hodnoty 31 USD/bbl dosiah-
nutej v januári na takmer 38 USD/bbl na
konci mája. V júni cena mierne klesla, ovplyv-
nená rozhodnutím OPECu zvýšiť kvóty a pro-
dukciu. Počas nasledujúcich mesiacov však
progresívny rast cien pokračoval,  pod-
porovaný neustávajúcim nárastom dopytu
dvoch najväčších spotrebiteľov (USA a Čína)
ako aj obmedzenou ťažbou v dôsledku
hurikánov v Mexickom zálive. Vývoj ceny ropy
bol ovplyvnený aj hrozbou štrajkov v Nigérii 
a v Nórsku a možnosťou bankrotu ruského
koncernu Yukos. Všetky uvedené faktory spô-
sobili rapídny nárast ceny ropy Brent Dtd,
ktorá dosiahla na konci októbra historické
maximum viac ako 52 USD/bbl.  Počas
novembra sa situácia v Mexickom zálive po
sezóne hurikánov upokojila a cena ropy prud-
ko poklesla stabilizujúc sa v decembri na
hodnote 40 USD/bbl. Ročný priemer ceny
ropy bol v porovnaní s rokom 2003 vyšší o
32,5 %, keď dosiahol hodnotu 38,22 USD/bbl.

Vývoj crack spreadov motorových palív
(rozdiel medzi kótovanou cenou daného pro-
duktu a cenou ropy Brent) bol v roku 2004
veľmi úzko spojený s vývojom situácie na
trhu s ropou.

Crack spread autobenzínov v 1. štvrťroku
narastal  mierne, podporovaný rastúcim
vývozom produktov z Európy do USA z dôvo-
du demonštrácií  vo Venezuele,  ktorá je
hlavným dodávateľom autobenzínov pre
USA . V apríl i  však začali  hodnot y crack
spreadov prudko rásť najmä vďaka pokraču-
júcej motoristickej sezóne a nízkej úrovne
zásob v USA, čo spôsobilo dramatický nárast
exportov autobenzínov z Európy a následne
nárast cien motorových palív. Hodnoty crack
spreadov dosiahli vrchol v máji (takmer 160
USD/t). Po veľmi intenzívnom vývoji počas 
3. štvrťroka sa crack spread autobenzínov
v 4. štvr ťroku stabilizoval oscilujúc okolo
hodnoty 95 USD/t. V decembri crack spread
klesol na hodnotu takmer 50 USD/t.

Crack spread motorovej nafty bol v 1.štvrť-
roku nižší  ako v predchádzajúcom roku,
avšak značne vyšší v porovnaní s hodnotami
t ypickými pre toto obdobie.  Skutočnosť,  
že sa rafinérie orientovali na výrobu auto-
benzínov spôsobilo nedostatok v dodávkach
motorovej naf ty,  z tohto dôvodu hodnoty
crack spreadov narástli v marci z hodnoty
48 USD/t na 68 USD/t. Po relatívne stabil-
nom vývoji  v druhom štvr ťroku začali  
hodnoty crack spreadov v júli opäť narastať,
dosiahnuc v novembri najvyššiu hodnotu 
v roku (viac ako 160 USD/t). Decembrové
hodnot y mierne klesli  na úroveň okolo 
157 USD/t.

DDiisskkuussiiaa  aa  aannaallýýzzaa  vvýýsslleeddkkoovv



DDiisskkuussiiaa  aa  aannaallýýzzaa  vvýýsslleeddkkoovv

1166

FFiinnaannččnnáá  vvýýkkoonnnnoossťť

VVýýkkaazz  zziisskkoovv  aa  ssttrráátt

Tržby netto boli v porovnaní s rokom 2003
vyššie o 17,9 mld. Sk (27 %) ako dôsledok
pozitívneho vývoja externého prostredia 
a priaznivých interných efektov. Pozitívne
efekty externého prostredia boli reprezen-
tované vyššími cenami ropných produktov
a plastov. Tieto faktor y úplne eliminovali
negatívny vývoj výmenných kurzov, kde
koruna bola silnejšia voči doláru o viac ako
12 % v porovnaní s rokom 2003. Podstatne
vyššie predané objemy hlavne na zahra-
ničných trhoch boli najdôležitejším interným
faktorom zlepšujúcim tržby. 

Spotreba materiálu je vyššia o 8,4 mld. Sk
(16 %) hlavne v dôsledku vyšších kótovaných
cien ropy a o 2,0 mld.  Sk v dôsledku jej
vyššieho spracovania a vyššieho spracova-
nia ostatných surovín, najmä zemného plynu,
etylénu, primárneho benzínu, aditív, vákuo-
vého destilátu a ostatných položiek. Medzi
ostatné faktor y,  ktoré spôsobil i  nárast
spotreby materiálu patrili náklady na predaný
tovar, ktoré narástli o 1.2 mld. Sk ako dôsle-
dok odlišnej štruktúr y nákupov a vyšších
cien nakupovaných komodít.

Osobné náklady boli mierne nižšie, keďže
úspor y spôsobené nižším počtom zamest-
nancov prevýšili rast miezd. Odpisy sú vyššie
o 327 mil. Sk (9 %) ako dôsledok aktivácie
HRP 7 a tvorby opravných položiek na zne-
hodnotenie aktív. Služby boli mierne vyššie
o 104 mil .  Sk (3 %),  čo bolo hlavne spô-
sobené vyššími prepravnými nákladmi spo-
jenými s vyššími predajnými objemami.
Vyššie ostatné prevádzkové náklady boli
spojené s vyššou tvorbou rezer v v porov-
naní s rokom 2003. Čisté finančné výnosy
boli nižšie o 512 mil. Sk (79 %) ako dôsledok
vysporiadania opcie spojenej so splateným
úverom Merill Lynch a vývojom výmenných
kurzov.

SSúúvvaahhaa

Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 3,2 mld.
Sk (9 %) v dôsledku kapitálových výdavkov
v hodnote 6,7 mld. Sk, z ktorých 1,3 mld. Sk
sú nedokončené investície. Hlavné projek-
ty tvorili PP3 (aktivácia v Q2 2005), HRP 7
(aktivácia v decembri 2004) a rozvoj siete
čerpacích staníc. Finančné aktíva určené na
predaj vo výške 1,4 mld. Sk reprezentujú
akcie T VK nakúpené od spoločnosti

Hermesz, Rt. Zásoby vyššie o 360 mil. Sk (8 %)
sú výsledkom už spomínaných vyšších kóto-
vaných cien ropných produktov. Pohľadávky
z obchodného styku podstatne vyššie o 2,3
mld. Sk (39 %) sú ovplyvnené dvomi faktor-
mi — na jednej strane vyššími cenami
ropných produktov a na druhej strane
vyššími objemami predaja.  Peniaze 
a peňažné ekvivalenty vyššie o 2,7 mld. Sk
(58 %) odrážajú podstatne vyšší zisk a vývoj
ostatných súvahových položiek. Dlhodobé
rezervy na záväzky a poplatky vyššie o 116
mil.  Sk (17 %) sú spôsobené ich odlišnou
tvorbou a rozpúšťaním v porovnaní s rokom
2003. Záväzky z obchodného styku a iné
záväzky boli  vyššie o 1,1 mld.  Sk (9 %)
dôsledkom vyššie uvedenej vysokej kóto-
vanej ceny ropy a vyššieho spracovania.
Krátkodobé úvery boli takmer nulové, čo je
pokles o 811 mil. Sk v porovnaní s 2003, a je
to spojené s relatívne vysokou úrovňou
peňažných prostriedkov z prevádzkovej čin-
nosti bez potreby čerpania externých úverov.
Krátkodobá časť dlhodobého úveru je spo-
jená so splatením úveru Meril l  Lynch II I  
v auguste 2004. Krátkodobé rezer vy na
záväzky a poplatky sú vyššie o 645 mil. Sk
hlavne v dôsledku tvorby rezervy na výkup
odstupného na konci roka 2004 vo výške
924 mil. Sk.

CCaasshh--ffllooww

Čisté zvýšenie stavu peňažných prostried-
kov bolo 2,7 mld. Sk, čo je podstatne viac
v porovnaní s rokom 2003. A to napriek tomu,
že v roku 2004 boli vyššie kapitálové výdavky
(o 2,3 mld.  Sk),  boli  vyplatené dividendy 
(2,7 mld.  Sk),  bol splatený úver ML II I  
(1,6 mld. Sk). Najdôležitejším faktorom, ktorý
eliminoval t ieto negatívne vplyvy bol 
už spomenutý vysoký prevádzkový zisk,  
ktor ý bol vyšší o 9,5 mld. Sk v porovnaní 
s rokom 2003. 

RRaaffiinnéérrsskkaa  ččiinnnnoossťť  aa  mmaarrkkeettiinngg

Rafinéria Slovnaft spracovala 5,7 mil ton
ropy, čo je o 169 tis. ton viac ako minulý rok.
Kvalita spracovanej ropy bola v súlade 
s dohodnutými špecifikáciami a obsah
svetlých frakcií bol v porovnaní s minulým
rokom prakticky rovnaký.

Výroba motorových palív bola v porovnaní
s rokom 2003 vyššia o 87,8 tis. ton u auto-
benzínov a o 261 tis. ton u motorovej nafty.
Rekordná výroba bola dosiahnutá najmä
vďaka vyššiemu spracovaniu ropy, vyšším
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nákupom surovín a nižšim stratám ako aj
vyššiemu využitiu destilačných a krakovacích
kapacít.

Celkový predaj rafinérskych výrobkov 
v objeme 5,3 mil. ton (bez interných trans-
ferov do Petrochemického segmentu) narás-
tol v porovnaní s rokom 2003, keď celkový
predaj rafinérskych výrobkov predstavoval 
5 mil.  ton. Výnosy z predaja rafinérskych
výrobkov v korunovom vyjadrení významne
narástli (o 27 %). Predaj na domáci trh po-
klesol o 3,6 % negatívne ovplyvnený najmä
nižším predajom motorových palív. Predaj
autobenzínov bol nižší  ako pred rokom
vplyvom poklesu dopytu trhu a si lnejšej
konkurencie. Napriek vyššiemu dopytu na
trhu, ktor ý je spôsobený narastajúcou
spotrebou (dopad silnejúcej ekonomiky),
zostal predaj motorovej nafty na rovnakej
úrovni ako v roku 2003 v dôsledku vyšších
importov z okolitých krajín (Česko, Rakúsko).
Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na
domáci trh narástli v korunovom vyjadrení
o 13 % najmä z dôvodu vysokých predajných
cien vplyvom vysokých kótovaných cien.

Predaj na expor t sa v roku 2004 zlepšil  
v porovnaní s rokom 2003, pričom dosiahol
takmer 74 % celkového predaja (v množ-
stevnom vyjadrení). V súlade so stratégiou
riadenia dodávateľského reťazca a s plánom
sa Slovnaft orientoval na český, rakúsky,
poľský a nemecký trh. Predaj na najdôle-
žitejší  trh,  Česko, v porovnaní s minulým
rokom mierne poklesol, čo bolo spôsobené
nízkym dopytom na začiatku roka v dôsledku
relatívne vysokých zásob po zmene spotreb-
nej dane v januári 2004. Súčasne silnejúci
tlak zo strany konkurencie obmedzoval
predaj motorových palív zo Slovnaf tu na
tomto trhu. Na poľskom trhu sa pozícia
Skupiny Slovnaf t v porovnaní s minulým

VVýýrroobbaa  ((ttiiss..  ttoonn)) 22000044 22000033 22000022

Autobenzíny 1 670,8 1 583,0 1 555,7

Motorová nafta 2 539,8 2 279,0 2 268,9

Petrolej 61,9 65,4 41,1

Ťažký vykurovací olej 190,2 280,7 273,9

Asfalty a oxidačná zmes 67,3 83,5 95,3

Síra 65,1 60,2 60,7

Ostatné rafinérske výrobky 174,2 169,5 181,9

Petrochemické výrobky 212,0 171,7 180,0

SSppoolluu 44  998811,,33 44  669933,,00 44  665577,,55



rokom zlepšila. Predaj výrobkov v Poľsku
narástol o takmer 4 % najmä vďaka dodáv-
kam pre poľské Štátne hmotné rezervy cez
skupinu LOTOS ako aj narastajúcemu dopy-
tu zo strany koncových užívateľov. Schop-
nosť pokryť požiadavky trhu po nizkosírnych
palivách umožnili zvýšiť významne predaj na
rakúsky trh. V roku 2004 sa na tomto trhu
predalo o takmer 446 tis. ton motorovej nafty
s obsahom sír y do 10 ppm viac ako pred
rokom aj vzhľadom na fakt, že dodávky pre
zákazníkov Skupiny MOL boli realizované 
z rafinérie v Bratislave (namiesto rafinérie 
v Százhalombatte). Výrazne vyšší dopyt ako
možnosti dodávateľov na nemeckom trhu
umožnili výrazne zvýšiť predaj motorových
palív na tomto trhu. Výnosy z predaja
rafinérskych výrobkov na expor t narástli  
v korunovom vyjadrení o 34 % v porovnaní 
s rokom 2003.

Predaj ostatných rafinérskych a petro-
chemických výrobkov poklesol oproti roku
2003 predstavujúc takmer 15 % celkového
predaja v množstevnom vyjadrení. Predaj na
domáci trh poklesol o 8 % a predaj na export
o 6 % (najmä na rakúsky a maďarský trh).
Hlavným dôvodom je nižší predaj vykurova-
cieho oleja v dôsledku predaja ziskovejších
výrobkov.

PPeettrroocchhéémmiiaa

Vysoké využitie kapacít a zlepšenie predaj-
ných aktivít  sa odrazilo v predaji  266 kt
polymérov v roku 2004, čo je o 15% viac ako
v roku 2003. Jednotný predajný kanál bol
úspešne implementovaný a objem predaja
vzrástol ako na domácom tak aj na európ-
skom trhu.

Na slovenskom trhu si Slovnaft udržal svoju
pozíciu v oblasti polyetylénu. Len v oblasti
predaja polypropylénu sa podiel na trhu znížil

napriek zvýšeniu objemu predaja.  Na
zahraničných trhoch vzrástol predaj výrazne,
najmä v Taliansku, Nemecku a v Poľsku.
Predajné operácie boli  integrované do
Skupiny MOL spolu s TVK pre racionalizáciu
aktivít  a zameranie sa na konečného
spotrebiteľa.

IInnvveessttiiččnnéé  aakkttiivviittyy

Celkový objem investičných prostriedkov za
Skupinu Slovnaft predstavoval v roku 2004
6 693 mil .  Sk.  Významná časť týchto
prostriedkov smerovala na realizáciu dvoch
projektov strategického významu — nového
polypropylénového závodu (PP 03) a pro-
jektu Diesel 2005. 

Realizácia PP 03 významne pokročila 
a pokračuje v súlade s prijatým ter-
mínovníkom. Po úplnom ukončení a uvedení
do prevádzky bude kapacita nového závo-
du predstavovať 255 tis. ton/rok. S nábe-
hom výroby sa počíta v 2.  štvr ťroku roku
2005. 

Rok 2004 bol významný z hľadiska projektu
Diesel 2005. Projekt bol úspešne ukončený
a v mesiaci november nabehla výroba novej
výrobnej jednotky určenej na hĺbkové odsíre-
nie stredných desti látov — HRP 7. Reali -
záciou tohto projektu sa spoločnosť Slovnaft
zaradila medzi rafinérie spĺňajúce prísne
parametre Európskej únie definujúce maxi-
málne povolený obsah síry v motorovej nafte.
Okrem splnenia náročných noriem sa výraz-
ne posilní konkurenčná pozícia spoločnosti
na trhoch EÚ.

V roku 2004 investičné aktivity maloobchodu
patrili medzi najvýznamnejšie v rámci Sku-
piny Slovnaft. Prevažujúca časť investícii
bola realizovaná na domácom trhu. Vzhľa-
dom na to, že v posledných rokoch už veľká

DDiisskkuussiiaa  aa  aannaallýýzzaa  vvýýsslleeddkkoovv
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časť slovenskej siete bola rekonštruovaná,
pokračovali menšíe obnovy na 19 čerpacích
staniciach s cieľom udržať a zlepšiť úroveň
poskytovaných služieb. V centre pozornosti
bolo predovšetkým vylepšenie obchodných
priestorov a projekty autoumyvární. Ekolo-
gické projekt y boli  realizované na 50 
čerpacích staniciach s cieľom vyhovieť
požiadavkám sprísňujúcich sa predpisov 
o ochrane životného prostredia.

V Českej republike bol zahájený program
racionalizácie siete čerpacích staníc. Kúpená
bola 1 čerpacia stanica a predaná bola 1
nezisková. Začal sa program menších obnov
na 29 čerpacích staniciach s cieľom udržania
a zlepšenia úrovne poskytovaných služieb.
Tento program bude ukončený na začiatku
roku 2005. V Poľsku bolo otvorených 6 vlast-
ných a získali sa 4 franchisingové čerpacie
stanice.

Aj v roku 2004 pokračovala spoločnosť
Slovnaf t v investíciách zameraných na
ochranu životného prostredia.  Celkový
objem prostiedkov, ktoré smerovali do tejto
oblasti predstavoval 412 mil. Sk. Najvýznam-
nejším projektom z tejto oblasti bol dlhodobý
projekt rekonštrukcie skladovacích nádrží, 
v rámci ktorého sa preinvestovalo 299 mil. Sk.

S cieľom udržať a zefektívniť  prevádzky -
schopnosť existujúcej rafinérskej a petro-
chemickej technológie a logistických zaria-
dení bolo vynaložených celkovo 493 mil. Sk.
Na podporu a rozvoj informačných tech-
nológií bolo investovaných 77 mil. Sk.

PPooddnniikkoovvéé  sslluužžbbyy

Objem nákupu realizovaný prostredníctvom
Podnikových služieb presiahol 90 %
celkového nákupu, okrem nákup uhľovo-
díkov. Prostredníctvom elektronického nákupu
boli realizované výberové konania v hodnote
viac ako 1,44 miliardy Sk pri priemernom
znížení ceny o 13,4 %. Elektronický katalóg
bol rozšírený na 3 400 položiek. Najdôle-
žitejšie výberové konania a zmluvy sa týkali
elektrickej energie, stavebných prác, obalov,
meraní a regulácií pre rafinériu a vizuálnych
prvkov pre sieť čerpacích staníc. Celkový zisk
nákupu z pridaných činností bol na úrovni 670
miliónov Sk. Spolupráca so spoločnosťou
Slovnaft MaO bola prehĺbená vo všetkých
oblastiach. 

S cieľom podporiť prínosy predchádzajúcich
iniciatív zlepšujúcich efektívnosť, na identi-

f ikovanie nových synergických možností  
a na celkový pohľad a zjednodušenie
nákupných výdavkov integrovanej spoloč-
nosti vytvorením nákladovej prehľadnosti na
úrovni Skupiny MOL bolo založené Centrum
produktivity. Na základe úspešného „pilot-
ného” projektu zahŕňajúceho 4 nákupné
kategórie sa začala 1. vlna PSO (Procurement
Spend Optimization) projektov. 

V roku 2004 pokračovala centralizácia
skladov Slovnaftu a Slovnaft MaO spolu s
optimalizáciou riadenia skladových činnos-
tí a znižovaním úrovne skladových zásob.
Outsourcing skladových činností  bol
ukončený v roku 2004 a zmluva bola pod-
písaná s firmou Waberer’s.

V roku 2004 Slovnaft pokračoval s preda-
jom majetku t.j. budov a pozemkov nesúvi-
siacich priamo s aktivitami spoločnosti  
a s rekonštrukciou administratívnych budov.
Zmluva na operatívny prenájom pre firem-
né autá bol predĺžená o jeden rok.
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Vrcholným správnym orgánom spoločnosti je
Predstavenstvo Slovnaft, a. s., ktoré zároveň
zodpovedá za všetky aktivity spoločnosti.
Jeho kľúčové aktivity sú zamerané na rast
akcionárskej hodnoty, zvyšovanie účinnosti
a ziskovosti a zabezpečenie transparent-
nosti aktivít podniku smerom ku všetkým
zainteresovaným stranám. Takisto vynakladá
snahu na zabezpečenie riadenia pod-
nikateľského rizika. Ciele, stratégie a poli-
tiky schvaľované predstavenstvom spoloč-
nosti  sú smerované popri  zvyšovaniu
hodnoty pre akcionárov aj k napĺňaniu očaká-
vaní všetkých, do podnikania spoločnosti
významne zainteresovaných strán. 

Dozorná rada v tesnej spolupráci s Interným
auditom zabezpečuje dozor a plní kontrolnú
funkciu správy a riadenia spoločnosti.

PPrriinnccííppyy  pprrááccee  ddoozzoorrnneejj  rraaddyy  aa  pprreeddssttaavveenn--
ssttvvaa  

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 trikrát 
a dozorná rada päť krát. Materiály zasadnutí
s podrobnými informáciami sa zasielajú 
s dostatočným časovým predstihom, čo
umožňuje členom správnych a riadiacich
orgánov predkladať kvalifikované návrhy. 
K predkladaným návrhom sa v prípade
potreby konajú prezentácie na ich podporu,
prípadne na ich podrobnejšie vysvetlenie.

Tajomník predstavenstva a dozornej rady
vedie záznamy o uzneseniach, ktoré správne
a riadiace orgány spoločnosti prijali a zabez-
pečuje sledovanie ich riadneho plnenia,
vyhodnocuje ich a správnym a riadiacim
orgánom poskytuje o tom spätnú väzbu.

Tajomník predstavenstva a dozornej rady
archivuje zápisnice zo zasadnutí  oboch
správnych a riadiacich orgánov vrátane
všetkých súvisiacich dokumentov.

Dozorná rada ako vrcholový kontrolný orgán
spoločnosti zodpovedá za výkon riadenia 
a dohľadu nad predstavenstvom a koná tak
v záujme akcionárov. V súlade s ustanove-
niami Obchodného zákonníka sa zástupcovia
zamestnancov v dozornej rade podieľajú na
výkone dozorných a riadiacich funkcií  
a zabezpečujú,  aby sa názor y a záujmy
zamestnancov spoločnosti brali do úvahy 
a riadne prejednávali.

ZZvveerreejjňňoovvaanniiee  iinnffoorrmmáácciiíí  aa  ttrraannssppaarreennttnnoossťť

Ako príspevok k zvýšeniu miery otvorenosti
Slovnaf t,  a.  s.  v roku 2004 zaviedla nový
komunikačný kanál informovania verejnosti
o svojich aktivitách — Správu o tr vale
udržateľnom rozvoji  (SDR — Sustainable
Development Report), ktorá dopĺňa tradičnú
Správu HSE o niektoré nové oblasti, medzi
inými aj o oblasť sociálnej zodpovednosti.

Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá 
v oblasti insider dealingu a zabezpečuje aktu-
alizáciu zoznamu členov predstavenstva 
a dozornej rady a zamestnancov, ktorí by
mohli  byť považovaní za insiderov a jeho
uschovanie na Úrade pre finančný trh a na
Burze cenných papierov v Bratislave.

V súlade s vnútornými pravidlami spoločnos-
ti sú všetci členovia predstavenstva a dozor-
nej rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú
zainteresovanosť, ktorú majú v jednotlivých
transakciách. Také oznámenie uskutočňujú
na zasadnutí predstavenstva, dozornej rady
resp. na valnom zhromaždení, kde sa prí-
slušná transakcia prejednáva po pr vý raz
a platí pravidlo, že príslušná osoba sa zdrží

SSpprráávvaa  aa  rriiaaddeenniiee  ssppoollooččnnoossttii

Podnikateľská činnosť spoločnosti Slovnaft sa zameriava na spracovanie ropy, distribúciu 
a predaj rafinérskych a petrochemických tovarov a s nimi spojených služieb. V štruktúre
národného hospodárstva je Slovnaf t jedným z najväčších a najdôležitejších podnikov
Slovenskej republiky a ako taký si je plne vedomý dôležitosti zavádzania moderných foriem
a najlepšej praxe do správy a riadenia spoločnosti. 
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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 pravi-
diel  zo strany spoločnosti  zabezpečuje
všetkým akcionárom a potenciálnym akcio-
nárom prístup k informáciám o finančnej
situácii, hospodárskych výsledkoch, vlast-
níctve a riadení spoločnosti ,  na základe
ktor ých môžu prij ímať kvalifikované inve-
stičné rozhodnutia.

VVzzťťaahhyy  kk  aakkcciioonnáárroomm  aa  oossttaattnnýýmm  zzaaiinntteerree--
ssoovvaannýýmm  ssttrraannáámm

V roku 2004 sa Slovnaft významným spô-
sobom podieľal na etablovaní moderného
združenia zamestnávateľov Slovenskej
republiky — Republikovej únie zamestná-
vateľov (RÚZ), ktorá integruje podstatnú
časť zamestnávateľských zväzov a podnikov
(ako napr. U.S. Steel a SPP) a predstavuje
jedného z najvýznamnejších partnerov pre
dialóg medzi Vládou Slovenskej republiky 
a zamestnávateľmi,  ako aj  pre rodiaci sa
dialóg medzi zamestnávateľmi na Slovensku
a v Európskej únii.

V novembri 2004 sa spoločnosť Slovnaf t
zásadne postavila k riešeniu jednej 
z najväčších ekologických katastrof Sloven-
ska — k obnove veternou smršťou zničených
lesov vo Vysokých Tatrách, keď na odstrá-
nenie následkov tejto pohromy promptne a
bez váhania venovala finančnú čiastku vo
výške 15 miliónov slovenských korún. Popri
tom spoločnosť na svojich čerpacích stani-
ciach spustila podpornú kampaň vo forme
predaja nálepiek „Stromy pre Tatry” v hod-
note 15 korún za kus, ktorá bude pokračovať
aj v roku 2005 a ktorou Slovnaft podporí
znovuzalesnenie Tatier. Už v prvej fáze kam-
pane sa predalo vyše 77 tisíc nálepiek.

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia
Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany
práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia 
o včasnom poskytovaní všetkých rele-
vantných informácií o spoločnosti a usta-
novenia 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 prij íma všetky záväzky vyplý-
vajúce zo zákona voči akcionárom ako 
aj zamestnancom, veriteľom, dodávateľom
a zákazníkom.

Okrem toho si  spoločnosť uvedomuje aj
svoje širšie záväzky voči miestnej samo-
správe a ostatným zainteresovaným stranám,
s ktorými tieto vzťahy udržiava a systema-
ticky rozvíja. Podobne ako v predchádzajú-
cich obdobiach aj v roku 2004 sa spoloč-
nosť Slovnaft, a. s. angažovala pri tvorbe 
a pripomienkovaní strategických hospodár-
ských dokumentov Vlády SR.

Predstavenstvo si je vedomé svojho záväzku
zastupovať a presadzovať záujmy akcionárov
Skupiny Slovnaft. S cieľom zabezpečiť, aby
spoločnosť ich očakávania naplnila vo všet-
kých oblastiach, predstavenstvo sústavne
analyzuje a posudzuje podnikateľské príle-
žitosti a prebiehajúci vývoj jednak v širšom
externom prostredí, ako aj v rámci činností
samotnej Skupiny Slovnaft. Úradnými, for-
málnymi komunikačnými kanálmi smerom 
k akcionárom sú výročná správa a k nej 
prislúchajúce výkazy,  ako aj  štvr ťročné
správy o dosahovaných výsledkoch. Okrem
toho sa na riadnych valných zhromažde-
niach a na každom mimoriadnom valnom
zhromaždení poskytujú akcionárom prezen-
tácie 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 tak-
tiež sprístupnené na internetovej stránke
spoločnosti Slovnaft (www.slovnaft.sk), kde
sa nachádza samostatná podstránka veno-
vaná existujúcim akcionárom, možným
investorom, ako aj širšie chápanej finančnej
komunite.
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22.. VVrraattkkoo  KKaaššššoovviicc

Člen predstavenstva

11.. SSllaavvoommíírr  HHaattiinnaa  

Predseda predstavenstva

33.. ZZoollttáánn  ÁÁllddootttt

Člen predstavenstva

44.. FFeerreenncc  DDéénneess  

Člen predstavenstva

55.. FFeerreenncc  HHoorrvváátthh

Člen predstavenstva

66.. BBééllaa  KKeelleemmeenn  

Člen predstavenstva od 1. 3. 2004

77.. JJóózzsseeff  MMoollnnáárr

Člen predstavenstva od 1. 3. 2004

88.. JJóózzsseeff  SSiimmoollaa

Člen predstavenstva od 27. 5. 2004

99.. HHeeiimmoo  TToommaannnn  

Člen predstavenstva

1100.. LLáásszzllóó  GGeesszzttii  

Člen predstavenstva do 1. 3. 2004

1111.. ZZaalláánn  BBááccss  

Člen predstavenstva do 1. 3. 2004

11.. IIlloonnaa  BBáánnhheeggyyii

Predsedkyňa dozornej rady

22.. PPaavvooll  BBuuddaayy  

Člen dozornej rady

33.. ZZoollttáánn  JJaannccssuurráákk

Člen dozornej rady

44.. MMiilloošš  NNeeššppoorr  

Člen dozornej rady

55.. BBééllaa  VVáárraaddii  

Člen dozornej rady

66.. OOsszzkkáárr  VViilláággii

Člen dozornej rady

PPrreeddssttaavveennssttvvoo

DDoozzoorrnnáá  rraaddaa

2211 33 44 55 66

11 22 33 44 55 66

77 88 99 1100 1111
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SSpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  DDoozzoorrnneejj  rraaddyy  
SSlloovvnnaafftt,,  aa..ss..  

zzaa  oobbddoobbiiee  oodd  rriiaaddnneehhoo  vvaallnnééhhoo
zzhhrroommaažžddeenniiaa  ddňňaa  2277..  mmáájjaa  22000044

PPrreeddkkllaaddaannáá  sspprráávvaa  ddoozzoorrnneejj  rraaddyy  zzaa  oobbcchhooddnnýý  rrookk  22000044  bboollaa  pprriipprraavveennáá  nnaa  zzáákkllaaddee  sspprráávvyy  pprreeddssttaavveennssttvvaa,,  vvýýrrookkuu

aauuddííttoorraa  kk  rriiaaddnneejj  aa  kkoonnssoolliiddoovvaanneejj  úúččttoovvnneejj  zzáávviieerrkkee  aa  pprraavviiddeellnnééhhoo  hhooddnnootteenniiaa  ččiinnnnoossttíí  ssppoollooččnnoossttii..  

Dozorná rada konštatuje, že v dôsledku predchádzajúcich investícií, zlepšenia vnútornej výkonnosti, ako aj vplyvom 

priaznivého externého prostredia dosiahla spoločnosť dobré výsledky a mohla ďalej znižovať svoju zadĺženosť.

Predstavenstvo prostredníctvom generálneho riaditeľa pravidelne informovalo dozornú radu. V priebehu roka 

si dozorná rada vyžiadala štvrťročné správy o činnosti útvarov Interný audit a Ochrana a obrana.

Podľa názoru dozornej rady bolo hospodárenie spoločnosti v súlade s príslušnými zákonmi, Stanovami spoločnosťami 

a uzneseniami predchádzajúcich valných zhromaždení a bolo zamerané na maximalizáciu hodnoty pre akcionárov. 

Na základe svojho vyhodnotenia dozorná rada konštatuje, že predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť v súlade so

schváleným podnikateľským plánom na rok 2004. Pri výkone svojich povinností členovia predstavenstva zachovávali

mlčanlivosť o dôverných informáciách a dodržiavali ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurenčného

riadenia. 

Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade sa aktívne zúčastňovali všetkých zasadnutí a venovali zvláštnu pozornosť

otázkam ovplyvňujúcim postavenie zamestnancov Slovnaft, a.s. 

Dozorná rada preskúmala a prerokovala audit riadnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2004, ktorý 

vykonala spoločnosť Ernst & Young v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. 

Podľa názoru dozornej rady, riadna a konsolidovaná účtovná závierka pravdivo zobrazujú finančnú situáciu spoločnosti

Slovnaft, a.s. k 31. 12. 2004 ako aj výsledky jej hospodárenia, zmien vlastného imania a toku hotovosti za ukončený 

rok 2004. 

Dozorná rada, po preskúmaní a prerokovaní správy predstavenstva o hospodárení za rok 2004 odporúča valnému 

zhromaždeniu schváliť riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2004. Dozorná rada taktiež súhlasí s návrhom

predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2004 a so spôsobom vyplácania dividend.

DDrr..  IIlloonnaa  BBáánnhheeggyyii

Predsedníčka dozornej rady

V Bratislave, apríl 2005
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OOddssúúhhllaasseenniiee  hhoossppooddáárrsskkeehhoo  vvýýsslleeddkkuu
SSkkuuppiinnyy  SSlloovvnnaafftt  zzaa  rrookk  22000044  

(v mil. Sk)

Konsolidovaný zisk podľa slovenských účtovných predpisov 10 186

Sociálny fond - 16

Odpis goodwillu - 170

Ostatné (spolu s vplyvom použitých kurzov cudzích mien pre konsolidáciu) 21

KKoonnssoolliiddoovvaannýý  zziisskk  ppooddľľaa  IIFFRRSS 1100  002211

OOddssúúhhllaasseenniiee  vvllaassttnnééhhoo  iimmaanniiaa  SSkkuuppiinnyy
SSlloovvnnaafftt  zzaa  rrookk  22000044

DDccéérrsskkee  aa GGooooddwwiillll

pprriiddrruužžeennéé aa  nneeggaattíívvnnyy KKoonnssoolliiddaaččnnéé

SSlloovvnnaafftt,,  aa..ss.. ssppoollooččnnoossttii ggooooddwwiill úúpprraavvyy KKoonnssoolliiddoovvaannéé

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

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  ppooddľľaa  sslloovveennsskkeejj  lleeggiissllaattíívvyy

kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033  ssppoolluu  ss  mmeennššiinnoovvýýmmii

ppooddiieellmmii  ((bbeezz  rreezzeerrvvyy  nnaa  kkuurrzzoovvéé  rroozzddiieellyy)) 40 309 3 358 - 310 - 3 897 39 460

Zisk / (strata) za účtovné obdobie 9 693 - 254 - 130 877 10 186

Dividendy - 2 733 - - - - 2 733

Sociálny fond - 114 - 2 - - - 116

Ostatné pohyby 35 - - - 21 14

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  ppooddľľaa  sslloovveennsskkeejj  lleeggiissllaattíívvyy

kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044  ssppoolluu  ss  mmeennššiinnoovvýýmmii

ppooddiieellmmii  ((bbeezz  rreezzeerrvvyy  nnaa  kkuurrzzoovvéé  rroozzddiieellyy)) 4477  119900 33  110022 --  444400 --  33  004411 4466  881111

VVppllyyvv  IIFFRRSS

Menšinové podiely - 61

Negatívny goodwill 440

Ostatné - 42

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  ppooddľľaa  IIFFRRSS 4477  114488
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SSpprráávvaa nneezzáávviissllééhhoo aauuddííttoorraa  
pprree  aakkcciioonnáárroovv  ssppoollooččnnoossttii  SSlloovvnnaafftt,,  aa..ss..

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannáá  úúččttoovvnnáá  zzáávviieerrkkaa

kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

ZZoossttaavveennáá  ppooddľľaa  MMeeddzziinnáárrooddnnýýcchh  ššttaannddaarrddoovv  pprree  ffiinnaannččnnéé  vvýýkkaazznnííccttvvoo

MMaarreecc  22000055
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannáá  úúččttoovvnnáá  zzáávviieerrkkaa

kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

ZZoossttaavveennáá  ppooddľľaa  MMeeddzziinnáárrooddnnýýcchh  ššttaannddaarrddoovv  pprree  ffiinnaannččnnéé  vvýýkkaazznnííccttvvoo

MMaarreecc  22000055
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SSpprráávvaa nneezzáávviissllééhhoo aauuddííttoorraa  
pprree  aakkcciioonnáárroovv  ssppoollooččnnoossttii  SSlloovvnnaafftt,,  aa..ss..



SSlloovvnnaafftt,,  aa..ss..,,  aa  ddccéérrsskkee  ssppoollooččnnoossttii
KKoonnssoolliiddoovvaannáá  úúččttoovvnnáá  zzáávviieerrkkaa

zzoossttaavveennáá  vv  ssúúllaaddee  ss  mmeeddzziinnáárrooddnnýýmmii  ššttaannddaarrddmmii  pprree  ffiinnaannččnnéé  vvýýkkaazznnííccttvvoo

3311..  ddeecceemmbbeerr  22000044

Bratislava, 21. marca 2005

VVrraattkkoo  KKaaššššoovviicc BBééllaa  KKeelleemmeenn

Generálny riaditeľ Člen predstavenstva 

Člen predstavenstva

Účtovné zásady a riadenie finančného rizika na strane 34 — 43 a poznámky na strane 44 — 62 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej

účtovnej závierky.

2288



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannáá  úúččttoovvnnáá  zzáávviieerrkkaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

VVššeeoobbeeccnnéé  iinnffoorrmmáácciiee

V súlade so slovenskou legislatívou sa Slovnaft, a.s. („Spoločnosť“) 1. mája 1992 transformoval zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť.

Spoločnosť je primárne kótovaná na Bratislavskej burze cenných papierov.

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti, jej dcérskych a pridružených spoločností („Skupina“) je spracovanie ropy, distribúcia a predaj

výrobkov z ropy.

Sídlo Spoločnosti:

Slovnaft, a.s. 

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Slovenská republika

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

Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v miliónoch slovenských korún.

Konsolidovanú účtovnú závierku schválilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 21. marca 2005. 
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannáá  ssúúvvaahhaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

PPoozznn.. 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

AAkkttíívvaa  

DDllhhooddoobbéé  aakkttíívvaa

Dlhodobý nehmotný majetok 1 426 711

Dlhodobý hmotný majetok 2 40 714 37 524

Investície do pridružených spoločností 4 (i) 150 146

Finančné aktíva určené na predaj 4 (ii) 1 360 -

Odložená daňová pohľadávka 16 16 115

Ostatné dlhodobé aktíva 5 101 393

DDllhhooddoobbéé  aakkttíívvaa  ssppoolluu 4422  776677 3388  888899

OObbeežžnnéé  aakkttíívvaa

Zásoby 6 4 834 4 474

Pohľadávky z obchodného styku 7 8 049 5 797

Daňová pohľadávka 20 117

Ostatné obežné aktíva 8 1 880 2 538

Finančné aktíva určené na predaj 4 (ii) 2 17

Peniaze a peňažné ekvivalenty 9 7 313 4 614

OObbeežžnnéé  aakkttíívvaa  ssppoolluu 2222  009988 1177  555577

AAkkttíívvaa  ssppoolluu 6644  886655 5566  444466

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  aa  zzáávvääzzkkyy

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee

Základné imanie 10 20 625 20 625

Emisné ážio 3 649 3 649

Rezervy 12 853 13 138

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 10 021 2 374

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  ssppoolluu 4477  114488 3399  778866

PPooddiieellyy  mmiinnoorriittnnýýcchh  aakkcciioonnáárroovv 12 6633 6622

DDllhhooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy

Dlhodobý úver po odpočítaní krátkodobej časti 13 1 -

Rezervy na záväzky a poplatky 14 793 677

Odložený daňový záväzok 16 74 -

Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 15 831 792

DDllhhooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy  ssppoolluu 11  669999 11  446699

KKrrááttkkooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 17 12 597 11 545

Krátkodobý úver 13 1 812

Krátkodobá časť dlhodobého úveru - 1 646

Daňový záväzok 1 593 7

Rezervy na záväzky a poplatky 14 1 764 1 119

KKrrááttkkooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy  ssppoolluu 1155  995555 1155  112299

ZZáávvääzzkkyy  ssppoolluu 1177  665544 1166  559988

VVllaassttnnéé  iimmaanniiee  aa  zzáávvääzzkkyy  ssppoolluu 6644  886655 5566  444466

3300

Účtovné zásady a riadenie finančného rizika na strane 34 — 43 a poznámky na strane 44 — 62 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej

účtovnej závierky.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannýý  vvýýkkaazz  zziisskkoovv  aa  ssttrráátt  zzaa  rrookk  22000044

PPoozznn.. RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Tržby netto 18 85 170 67 293

Ostatné prevádzkové výnosy 19 (i) 964 343

PPrreevvááddzzkkoovvéé  vvýýnnoossyy  ssppoolluu 8866  113344 6677  663399

Spotreba materiálu (vrátane nákladov na obstaranie predaného tovaru - 59 934 - 51 536

bez práce vykonanej Skupinou a aktivácie)

Osobné náklady 20 - 2 873 - 2 906

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 18 - 3 839 - 3 512

Služby 19 (ii) - 3 682 - 3 578

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby 25 108

Aktivovaná vlastná výroba - 6 9

Ostatné prevádzkové náklady 19 (iii) - 3 536 - 3 402

PPrreevvááddzzkkoovvéé nnáákkllaaddyy  ssppoolluu --  7733  884455 --  6644  880077

PPrreevvááddzzkkoovvýý  zziisskk 18 1122  228899 22  883322

Podiel na zisku pridružených spoločností 74 27

Čisté finančné výnosy 21 136 648

ZZiisskk  pprreedd  zzddaanneenníímm 22 1122  449999 33  550077

Daň z príjmu 22 - 2 477 - 1 123

ZZiisskk  ppoo  zzddaanneenníí 1100  002222 22  338844

Podiely minoritných akcionárov 12 - 1 - 10

ČČiissttýý  zziisskk 23 1100  002211 22  337744

ZZiisskk  nnaa  11  aakkcciiuu  ((vv  SSkk)) 23 448855,,99 111155,,11

Účtovné zásady a riadenie finančného rizika na strane 34 — 43 a poznámky na strane 44 — 62 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej

účtovnej závierky.



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannýý  vvýýkkaazz  zzmmiieenn  vvllaassttnnééhhoo  iimmaanniiaa  

zzaa  rrookk  22000044

RReezzeerrvvaa ČČiissttýý  zziisskk

ZZáákkllaaddnnéé EEmmiissnnéé nnaa  kkuurrzzoovvéé NNeerroozzddeelleennýý zzaa  úúččttoovvnnéé

iimmaanniiee áážžiioo rroozzddiieellyy zziisskk oobbddoobbiiee SSppoolluu

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

SSttaavv  kk  11..  jjaannuuáárruu  22000033 2200  662255 33  664499 --  4400 1100  333377 33  005544 3377  662255

Rozdelenie čistého zisku - - - 3 054 - 3 054 -

Kurzové rozdiely - - - 213 - - - 213

Čistý zisk za obdobie - - - - 2 374 2 374

SSttaavv  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 2200  662255 33  664499 --  225533 1133  339911 22  337744 3399  778866

Rozdelenie čistého zisku - - - 2 374 - 2 374 -

Schválené dividendy - - - - 2 733 - - 2 733

Kurzové rozdiely - - 74 - - 74

Čistý zisk za obdobie - - - - 10 021 10 021

SSttaavv  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 2200  662255 33  664499 --  117799 1133  003322 1100  002211 4477  114488

3322

Účtovné zásady a riadenie finančného rizika na strane 34 — 43 a poznámky na strane 44 — 62 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej

účtovnej závierky.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
KKoonnssoolliiddoovvaannýý  vvýýkkaazz  ppeeňňaažžnnýýcchh  ttookkoovv  zzaa  rrookk  22000044

PPoozznn.. RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

PPeeňňaažžnnéé  ttookkyy  zz  pprreevvááddzzkkoovvýýcchh  ččiinnnnoossttíí

Prevádzkový zisk 12 289 2 832

ÚÚpprraavvyy  nnaa  ooddssúúhhllaasseenniiee  pprreevvááddzzkkoovvééhhoo  zziisskkuu  

ss  ččiissttýýmmii  ppeeňňaažžnnýýmmii  pprroossttrriieeddkkaammii  zz  pprreevvááddzzkkoovvýýcchh  ččiinnnnoossttíí

Odpisy a zníženie hodnoty majetku 18 3 839 3 512

Amortizácia výnosov budúcich období 15, 19 (i) - 84 - 32

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 19 (i) - 15 - 144

Zvýšenie rezerv na záväzky a poplatky netto 761 769

Ostatné nepeňažné transakcie - 63 - 10

PPeeňňaažžnnéé  ttookkyy  zz  pprreevvááddzzkkoovveejj  ččiinnnnoossttii  pprreedd  zzmmeennoouu  pprraaccoovvnnééhhoo  kkaappiittáálluu

Zmena stavu pohľadávok - 2 252 - 188

Zmena stavu preddavkov - 149 57

Zmena stavu zásob - 628 528

Zmena stavu záväzkov z obchodného styku 1 385 - 584

Zmena stavu ostatných záväzkov - 220

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb - 621 - 1 303

PPeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  zz  pprreevvááddzzkkoovvýýcchh  ččiinnnnoossttíí  nneettttoo 1144  446622 55  665577

PPeeňňaažžnnéé  ttookkyy  zz  iinnvveessttiiččnnýýcchh  ččiinnnnoossttíí

Kapitálové výdavky - 6 762 - 4 417

Prijaté štátne dotácie 78 67

Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku 162 569

Nákup investícií určených na predaj - 1 370 -

Výnosy z predaja investícií určených na predaj 40 70

Poskytnuté úvery 1 062 - 1 073

Výnosové úroky a ostatné prijaté finančné položky 332 300

Prijaté dividendy 23 34

ČČiissttéé  ppeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  nnaa  iinnvveessttiiččnnéé  ččiinnnnoossttii --  66  443355 --  44  445500

PPeeňňaažžnnéé  ttookkyy  zz  ffiinnaannččnnýýcchh  ččiinnnnoossttíí

Splácanie pôžičiek - 4 397 - 262

Výnosy z pôžičiek 1 971 392

Nákladové úroky a ostatné uhradené finančné poplatky - 203 - 159

Dividendy vyplatené akcionárom - 2 700 - 1

ČČiissttéé  ppeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  nnaa  ffiinnaannččnnéé  ččiinnnnoossttii --  55  332299 --  3300

ČČiissttéé  ((zznníížžeenniiee))//zzvvýýššeenniiee  ssttaavvuu  ppeeňňaažžnnýýcchh  pprroossttrriieeddkkoovv  aa  ppeeňňaažžnnýýcchh  eekkvviivvaalleennttoovv 22  669988 11  117777

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

Peňažný dopad konsolidácie dcérskych spoločností - 153

konsolidovaných metódou vlastného imania

Dopady kurzových zmien 32 - 101

PPeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  aa  ppeeňňaažžnnéé  eekkvviivvaalleennttyy  nnaa  kkoonnccii  rrookkaa 9 66  996611 44  223311

Účtovné zásady a riadenie finančného rizika na strane 34 — 43 a poznámky na strane 44 — 62 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej

účtovnej závierky.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
ÚÚččttoovvnnéé  zzáássaaddyy

((ii)) VVýýcchhooddiisskkáá  pprree  zzoossttaavveenniiee  úúččttoovvnneejj  zzáávviieerrkkyy

Spoločnosť zostavuje individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s požiadavkami slovenských účtovných zákonov 

a predpisov. Niektoré účtovné postupy stanovené v týchto zákonoch a predpisoch sa odlišujú od Medzinárodných štandardov pre finančné

vykazovanie („IFRS”). 

Priložená 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 investičných cenných papierov určených na predaj, finančného majetku 

a finančných záväzkov určených na obchodovanie. 

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.

ZZmmeennyy  úúččttoovvnnýýcchh  zzáássaadd

Účtovné zásady sú použité konzistentne s účtovnými zásadami predchádzajúceho roku, s výnimkou prijatia IAS 21 (upravený). Spoločnosť

sa rozhodla prijať upravený IAS 21 — Dopady kurzových zmien od 1. januára 2004. Goodwill z akvizície zahraničnej dcérskej spoločnosti 

a úpravy reálnej hodnoty na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov z akvizície sa teraz účtujú ako majetok a záväzky zahraničnej spoločnosti

a prepočítavajú sa kurzom platným ku dňu účtovnej závierky. Táto zmena v účtovných zásadách nemá žiadny dopad k 31. decembru 2004 alebo

k 31. decembru 2003. 

Štandard IFRS 3 — Podnikové kombinácie sa uplatňuje pri účtovaní o podnikových kombináciách, pri ktorých je dátumom dohody 31. marec

2004 alebo dni nasledujúce po 31. marci 2004. V prípade akvizície Skupina pri prvotnom zaúčtovaní oceňuje identifikovateľný majetok, záväzky

a podmienené záväzky obstarané v reálnej hodnote k dátumu akvizície, čím je aj každý minoritný podiel v nadobúdanej spoločnosti vykázaný

v hodnote podielu minoritných akcionárov na čistej reálnej hodnote týchto položiek. Okrem toho prijatím IFRS 3 a IAS 36 Skupina 

prestala pri podnikových kombináciách každý rok účtovať odpisy goodwillu a testovať zníženie jeho hodnoty na úrovni jednotky generujúcej

peňažné toky (pokiaľ sa v priebehu roka nevyskytne udalosť, ktorá si vyžiada testovanie goodwillu častejšie). Navyše, podľa požiadaviek

upraveného IAS 38, sa teraz doba ekonomickej použiteľnosti nehmotného majetku obstaraného v podnikovej kombinácii posudzuje na

úrovni jednotlivých položiek majetku, buď ako obmedzená alebo neobmedzená životnosť. 

Ak má nehmotný majetok obmedzenú životnosť, odpisuje sa počas svojej doby obdobia použiteľnosti. Dĺžka obdobia, počas ktorého sa

nehmotný majetok odpisuje a metódy odpisovania nehmotného majetku s obmedzenou dobou životnosti sa preverujú ročne alebo vtedy, keď

existuje náznak zníženia hodnot y majetku, podľa toho, čo nastane skôr.  Nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti  

sa neodpisuje, nakoľko sa nedá určiť presné obdobie, počas ktorého sa očakáva, že majetok vytvorí pre Skupinu čisté prílivy peňažných

prostriedkov. Previerka nehmotného majetku s neobmedzenou dobou použiteľnosti sa však robí ročne, aby sa zabezpečilo, že jeho účtovná

hodnota nepresiahne spätne získateľnú hodnotu, bez ohľadu na to, či existuje náznak zníženia hodnoty majetku. 



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
ÚČTOVNÉ ZÁSADY

((iiii))  ZZáássaaddyy  kkoonnssoolliiddáácciiee

11.. DDccéérrsskkee  ssppoollooččnnoossttii

Do konsolidovanej účtovnej závierky sú zahrnuté dcérske spoločnosti, t. j. subjekty, v ktorých má Skupina nadpolovičný podiel hlasovacích

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 ktor ý obstarávacia cena prevyšuje reálnu 

hodnotu čistých aktív dcérskej spoločnosti, sa účtuje ako goodwill. Pozri pozn. (iv) ohľadom zásad pre účtovanie goodwillu. Podiely

minoritných akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Transakcie a zostatky v rámci

Skupiny a nerealizované zisky z transakcií  medzi spoločnosťami v Skupine sú vylúčené; nerealizované strat y 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 priložených konsolidovaných

súvahách resp. v priloženom konsolidovanom výkaze ziskov a strát.

22.. PPrriiddrruužžeennéé  ssppoollooččnnoossttii

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 zo zmien v rezer vách po dátume 

nadobudnutia sa vykazuje v rezer vách. Kumulatívne pohyby po akvizícii  sú upravené voči obstarávacej cene investície. Pridružené 

spoločnosti sú subjekty, v ktor ých má Skupina obvykle 20 % až 50 % hlasovacích práv alebo v ktor ých má Skupina 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. 

((iiiiii))  PPrreeppooččeett  ccuuddzzíícchh  mmiieenn

11.. FFuunnkkččnnáá  mmeennaa

Za menu na účely vykazovania ako aj za funkčnú menu Spoločnosti a jej tuzemských dcérskych spoločností bola stanovená slovenská

koruna (Sk) pre dcérske spoločnosti, ktorých funkčná mena je iná ako slovenská koruna, sa prepočet vykonáva podľa upraveného IAS 21.

Majetok a záväzky sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu účtovnej závierky, výnosy a náklady váženým priemerným kurzom za účtovné

obdobie, a všetky výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú v rezerve na kurzové rozdiely, ktorá je súčasťou vlastného imania. Pri predaji

zahraničného subjektu sa takéto kurzové rozdiely týkajúce sa konkrétneho zahraničného subjektu vykážu vo výkaze ziskov a strát. 

Kurzové rozdiely z prepočtu čistej investície do zahraničných subjektov a z pôžičiek a iných menových nástrojov určených na zaistenie týchto

investícií sa zahrnú do vlastného imania. Po predaji zahraničného subjektu sa tieto kurzové rozdiely vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

22.. TTrraannssaakkcciiee  aa  zzoossttaattkkyy

Transakcie v cudzej mene sa pri prvotnom zaúčtovaní prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia

transakcie. Kurzové zisky a straty z finančného vyrovnania takýchto transakcií a z prepočtu peňažných aktív a pasív vyjadrených 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 reálnej hodnote sú zahrnuté 

do kurzových ziskov a strát. 
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((iivv))  NNeehhmmoottnnýý  mmaajjeettookk

11..  GGooooddwwiillll

Goodwill predstavuje rozdiel medzi nižšou reálnou hodnotou získaného podielu Spoločnosti na čistých identifikovateľných aktívach

obstaranej dcérskej spoločnosti a jeho vyššou obstarávacou cenou v okamihu obstarania. Goodwill sa vykazuje v obstarávacej cene

zníženej o oprávky a opravné položky. Goodwill z akvizície zahraničnej dcérskej spoločnosti sa účtuje ako majetok a záväzky zahraničnej

spoločnosti a podľa toho sa prepočítava.

Goodwill sa odpisuje 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. Zostatkové hodnoty 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 spätne

získateľná čiastka. Ak je účtovná hodnota vyššia než spätne získateľná čiastka, zaúčtuje sa strata zo zníženia hodnoty.

Pri goodwille z podnikových kombinácií, pri ktorých je dátumom dohody 31. marec 2004 alebo dni nasledujúce po 31. marci 2004, pozri 

bod (i). Pri podnikových kombináciách spred 31. marca 2004 sa nerobil prepočet a goodwill sa prestane odpisovať od 1. januára 2005.

22.. PPooččííttaaččoovvýý  ssooffttvvéérr

Náklady spojené s vývojom alebo údržbou počítačových softvérových programov sa účtujú ako náklad v čase ich vzniku. Náklady, ktoré sa

dajú priamo pridružiť identifikovateľným a špecifickým softvérovým produktom, ktoré Skupina vlastní a ktoré jej budú pravdepodobne

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 softvérového vývojového tímu, ako aj primeraná časť príslušných režijných nákladov.

Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú použiteľnosť počítačových sof tvérových programov nad rámec ich pôvodnej špecifikácie,  

sú zaúčtované ako technické zhodnotenie a pripočítané k pôvodnej obstarávacej cene daného softvéru. Náklady na vývoj počítačového

softvéru, ktoré sú zaúčtované ako aktíva, sa odpisujú rovnomerne počas trvania ich ekonomickej životnosti, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

33.. OOssttaattnnýý  nneehhmmoottnnýý  mmaajjeettookk

Ostatný nehmotný majetok sa pr votne 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 odhadovanej doby jeho ekonomickej životnosti. Na konci každého finančného

roka sa robí previerka doby odpisovania a metódy odpisovania.

((vv))  DDllhhooddoobbýý  hhmmoottnnýý  mmaajjeettookk

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 používania,

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.

Nedokončené investície sa vykazujú v obstarávacej cene, ktorú tvoria náklady na investíciu a iné priame náklady. Nedokončené investície

sa neodpisujú dovtedy, kým nie sú ukončené a dané do prevádzky.

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. 

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
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PPoouužžíívvaannéé  ddoobbyy  eekkoonnoommiicckkeejj  žžiivvoottnnoossttii::

Roky

Budovy 30 — 40

Stroje a zariadenia 8 — 15

Ostatný dlhodobý majetok 4 — 8

Životnosť a odpisové metódy sa periodicky kontrolujú s cieľom zabezpečiť konzistentnosť metódy a doby odpisovania s očakávaným 

modelom ekonomických úžitkov z dlhodobého hmotného majetku.

Zisky a straty z predaja majetku sú vyčíslené ako rozdiel výnosu z predaja a účtovnej hodnoty majetku a sú zahrnuté v prevádzkovom zisku.

Nákladové úroky 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 plánované 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, keď je pravdepodobné, že Skupine budú v budúcnosti z neho plynúť ekonomické

úžitky, ktoré prevýšia pôvodne stanovený výkonnostný štandard daného majetku. Významné náklady na renovácie sa odpisujú po zvyšnú

dobu ekonomickej životnosti príslušného majetku.

((vvii))  ZZnníížžeenniiee  hhooddnnoottyy  mmaajjeettkkuu

Pri dlhodobom hmotnom majetku a  nehmotnom majetku sa pri akejkoľvek udalosti alebo zmene okolností, ktoré by indikovali, že účtovná

hodnota majetku nie je návratná, posúdi, či došlo k zníženiu 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. Čistá predajná cena je čiastka získateľná z predaja majetku za obvyklé ceny, kým použiteľná hodnota

je súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov zo stáleho používania majetku a z jeho predaja na konci jeho životnosti. 

Pre jednotlivé položky majetku sa robí odhad ich realizovateľnej hodnoty, alebo, ak to nie je uskutočniteľné, robí sa pre jednotku generujúcu

peňažné toky. Straty zo zníženia hodnoty sa preverujú ročne, a ak sa realizovateľná hodnota majetku zmenila, vytvorená opravná položka

sa zvýši alebo zníži, v plnej výške alebo čiastočne, podľa potreby.

((vviiii))  LLíízziinngg

Prenájom dlhodobého hmotného majetku je považovaný za finančný lízing, ak sa na Skupinu prenášajú všetky podstatné výhody a riziká 

charakteristické pre jeho vlastníctvo. Majetok obstaraný formou finančného lízingu je na začiatku nájomného vzťahu zaradený do dlhodobého

majetku buď v jeho reálnej hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok, podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je

nižšia. 

Každá lízingová splátka je rozdelená na finančnú zložku a splátku istiny tak, aby sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na

neuhradenú časť záväzku z lízingu. Zodpovedajúce 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 lízingu. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou

finančného lízingu sa odpisuje buď po dobu životnosti majetku alebo po dobu lízingu, 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 lízing. Platby realizované za operatívny lízing (upravené o poskytované zľavy) sú vykazované vo výkaze ziskov

a strát rovnomerne počas doby trvania lízingu.
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((vviiiiii))  FFiinnaannččnnéé  iinnvveessttíícciiee

Skupina člení finančné investície do nasledujúcich troch kategórii: finančné investície držané do splatnosti, finančné investície určené na

obchodovanie a finančné investície určené na predaj. Investície s fixnými alebo stanoviteľnými platbami a s pevnou dobou splatnosti, ktoré

má vedenie v úmysle držať až do doby splatnosti,  sú klasifikované ako investície držané do splatnosti.  Investície, najmä za účelom 

dosiahnutia zisku z krátkodobých výkyvov v cene, sú klasifikované ako investície určené na obchodovanie. Všetky ostatné investície, okrem

úverov a pohľadávok spoločnosti, sú klasifikované ako investície určené na predaj.

Investície držané do splatnosti sú zahrnuté do dlhodobého majetku, pokiaľ sú splatné za viac ako 12 mesiacov odo dňa zostavenia účtovnej

závierky. Vykazujú sa v amortizovanej cene s použitím metódy efektívnej úrokovej miery.

Investície určené na predaj sú zahrnuté do obežných aktív, pokiaľ ich vedenie plánuje predať do 12 mesiacov odo dňa zostavenia účtovnej

závierky. Tieto investície sa prvotne oceňujú v obstarávacej cene, ktorou je reálna hodnota protiplnenia vrátane nákladov na transakciu.

Investície určené na predaj a investície určené na obchodovanie sa následne vykazujú v reálnej hodnote, ktorej zmena sa účtuje 

do vlastného imania. Ak existuje objektívny dôkaz o znížení hodnoty investícií, kumulatívna čistá strata sa vykáže vo výkaze ziskov a strát

za účtovné obdobie. 

Nákupy a predaje investícií sú zúčtované ku dňu realizácie obchodu, ktorým je deň, kedy sa dané aktívum doručí protistrane. 

((iixx))  ZZáássoobbyy

Zásoby sú vykazované buď v obstarávacích cenách alebo v ich čistej realizovateľnej hodnote, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Hodnota zásob

hotových výrobkov a nedokončenej výroby zahŕňa materiál, priame mzdové náklady, ostatné priame náklady a pomernú časť režijných 

nákladov (vychádzajúc pritom z bežnej výrobnej kapacity), no nezahŕňa náklady na úver y. Čistá realizovateľná hodnota predstavuje

odhadovanú predajnú cenu pri bežnom predaji zníženú o náklady na dokončenie a na predaj.

((xx))  PPoohhľľaaddáávvkkyy  zz  oobbcchhooddnnééhhoo  ssttyykkuu

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 pohľadávok 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. 

((xxii))  PPeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  aa  ppeeňňaažžnnéé  eekkvviivvaalleennttyy

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa v súvahe vykazujú v obstarávacej cene. Pre účely zostavenia výkazu peňažných tokov 

predstavujú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 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.

((xxiiii))  ZZáákkllaaddnnéé  iimmaanniiee

Kmeňové akcie sa klasifikujú ako vlastné imanie. Externé náklady vynaložené na emisiu nových akcií,  s výnimkou akcií emitovaných 

pri podnikovej kombinácii, sa vykazujú ako zníženie príjmov zo zvýšenia základného imania po zohľadnení vplyvu daní.

((xxiiiiii))  DDiivviiddeennddyy

Dividendy z kmeňových akcií sú zaúčtované na účtoch Skupiny v období, v ktorom ich schválili akcionári Skupiny.

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
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((xxiivv))  RReezzeerrvvyy  

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť v dôsledku minulej udalosti, vyrovnaním ktorej

sa očakáva úbytok podnikových zdrojov predstavujúcich 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 daného záväzku; 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 z časového hľadiska.

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.

((xxvv))  ÚÚvveerryy  aa  iinnéé  ppôôžžiiččkkyy

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.

((xxvvii))  DDaannee  zz  pprrííjjmmoovv

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 oceňuje daňovými sadzbami, ktoré boli

uzákonené alebo formálne uzákonené k súvahovému dňu. Odložená daňová pohľadávka sa vykáže vtedy, keď je pravdepodobné, že bude

vytvorený dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložená daňová pohľadávka bude môcť umoriť. 

Ku každému súvahovému dňu Skupina prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové pohľadávky a účtovnú hodnotu odložených daňových

pohľadávok. Skupina 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 pridružených

spoločnostiach a v podnikoch so spoločnou majetkovou účasťou, s výnimkou prípadov, kde sa dá kontrolovať načasovanie realizácie týchto

dočasných rozdielov a  je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú realizované v blízkej budúcnosti.

((xxvviiii))  VVyykkaazzoovvaanniiee  vvýýnnoossoovv

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 vyplývajúce

z vlastníctva tovaru. Výnosy za poskytnuté služby vychádzajú zo stupňa dokončenia danej úlohy stanoveného 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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((xxvviiiiii))  ZZaammeessttnnaanneecckkéé  ppoožžiittkkyy  

11.. PPeennzziijjnnéé  pprrooggrraammyy

Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý definuje výšku požitkov 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 požitkov súvisiacich so zamestnancovou službou v súčasnom a v minulých obdobiach.

22.. FFiinnaannččnnee  nneezzaaiisstteennéé  pprrooggrraammyy  ssoo  ssttaannoovveennýýmmii  vvýýhhooddaammii

Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2004 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 10 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.

Taký istý alebo podobný záväzok už obsahovali kolektívne zmluvy od roku 1992. Skupina tým vyvolala u svojich zamestnancov očakávanie,

že tieto zamestnanecké požitky 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 zo stanovených výhod počítajú každý rok nezávislí

poistní matematici použitím tzv. metódy projektovanej jednotky kreditu. Súčasná hodnota záväzku zo stanovených výhod je stanovená

očakávanými budúcimi peňažnými tokmi použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií, ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti 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. 

33.. PPrrooggrraammyy  ssoo  ssttaannoovveennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii

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 35,2% (2003: 38%) z hrubých miezd až do výšky mesačného

platu medzi 22 tis. Sk až 43 tis. Sk, spolu s odvodmi zamestnancov vo výške ďalších 13,4% (2003: 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.

44.. OOddssttuuppnnéé

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 odstupné v rámci ponuky, ktorá má za cieľ povzbudiť dobrovoľný odchod zamestnancov kvôli ich

nadbytočnosti. Odstupné splatné neskôr než 12 mesiacov po súvahovom dni sú diskontované na súčasnú hodnotu. 

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
ÚČTOVNÉ ZÁSADY
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
ÚČTOVNÉ ZÁSADY

55.. PPooddiieell  nnaa  zziisskkuu  aa  bboonnuussoovvéé  pprrooggrraammyy

Záväzok zo zamestnaneckých výhod vo forme podielov na zisku a bonusových programov je zaúčtovaný v položke Ostatné záväzky.  Podiely na zisku

a bonusové plány sú rozdelené na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobá časť odmeny sa vypláca po vyhodnotení výsledkov v danom roku 

a vykazuje sa v položke Ostatné záväzky. Dlhodobá časť sa vypláca po uplynutí troch rokov od daného roku vrátane. Vyplatenie dlhodobej časti podlieha

schváleniu na výročnom valnom zhromaždení a vykazuje sa v položke Ostatné dlhodobé záväzky. 

Záväzky z podielov na zisku a bonusových programov sú ocenené vo výške, ktorá by mala byť v čase ich vyrovnania vyplatená.

66.. OOssttaattnnéé

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

Záväzok ohľadom odmeny pri pracovných a životných jubileách je súčasnou hodnotou záväzku z odmeny pri pracovných a životných

jubileách k súvahovému dňu, spolu s úpravami o poistno-matematické zisky resp. straty a náklady minulej služby. Záväzok z odmien 

pri pracovných a životných jubileách počítajú každý rok nezávislí poistní matematici použitím tzv. metódy projektovanej jednotky kreditu.

Súčasná hodnota záväzku z odmien pri pracovných a životných jubileách je stanovená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi použitím

úrokových sadzieb štátnych obligácií, ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti 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 programu odmien pri pracovných a životných jubileách sú zúčtované do výnosov a nákladov

počas priemernej zostávajúcej doby služby príslušných zamestnancov. 

((xxiixx))  ŠŠttááttnnee  ddoottáácciiee  nnaa  oobbssttaarraanniiee  ddllhhooddoobbééhhoo  hhmmoottnnééhhoo  mmaajjeettkkuu

Štátne dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v dlhodobých záväzkoch ako výnosy budúcich období 

a sú rovnomerne zúčtovávané do výkazu ziskov a strát počas odhadovanej životnosti príslušného majetku.

((xxxx))  ZZvveerreejjňňoovvaanniiee  ppooddľľaa  sseeggmmeennttoovv

Na účely riadenia je Skupina usporiadaná do troch veľkých prevádzkových segmentov: Rafinéria a marketing a Petrochémia a Podnikové

služby a ostatné. Tieto segment y 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.

((xxxxii))  PPooddmmiieenneennéé  zzáávvääzzkkyy

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 sa nevykazujú v priloženej konsolidovanej účtovnej

závierke, ale sú zverejnené, ak je pravdepodobné, že z neho budú plynúť ekonomické úžitky.

((xxxxiiii))  PPoorroovvnnaatteeľľnnéé  úúddaajjee  zzaa  mmiinnuulléé  úúččttoovvnnéé  oobbddoobbiiee

Údaje za minulé účtovné obdobie sú podľa potreby upravené tak, aby boli v súlade so zmenami v prezentácii, ktoré sa uskutočnili v bežnom

účtovnom období.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
RRiiaaddeenniiee  ffiinnaannččnnééhhoo  rriizziikkaa

11  FFiinnaannččnnéé  nnáássttrroojjee

((ii)) RReeáállnnaa  hhooddnnoottaa  ffiinnaannččnnýýcchh  nnáássttrroojjoovv

Finančné nástroje vykázané v súvahe tvoria investície, ostatné dlhodobé aktíva, pohľadávky z obchodného styku, ostatné obežné aktíva,

peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úver y, ostatné dlhodobé záväzky, záväzky z obchodného styku 

a ostatné záväzky. Deriváty sa vykazujú ako ostatné dlhodobé aktíva, ostatné obežné aktíva a záväzky z obchodného styku a ostatné

záväzky. Odhadované reálne hodnoty týchto nástrojov sa približujú k ich účtovnej hodnote.

((iiii))  RRiiaaddeenniiee  kkoommooddiittnnééhhoo  rriizziikkaa

Skupina, integrovaná skupina spoločností zaoberajúcich sa rafinériou ropy a výrobou petrochemických výrobkov, predáva svoje výrobky 

koncovému užívateľovi a je vystavená riziku zmien ceny komodity pri kúpe aj predaji. Hlavnými rizikami je dlhá pozícia rafinérskej marže 

a dlhá pozícia petrochemickej marže. V roku 2004 sme podriadili a integrovali našu stratégiu riadenia rizika na celú skupinu MOL s cieľom

rozložiť vplyvy portfólia medzi viaceré spoločnosti v skupine MOL. V roku 2004 Skupina neuskutočnila žiadnu derivátovú transakciu.

((iiiiii))  KKuurrzzoovvéé  rriizziikkoo

Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku, ktoré vzniká predovšetkým pri nákupe ropy zo zahraničia, ktorý sa realizuje v značnej miere v USD.

Pri rope a rafinérskych produktoch sa ceny stanovujú v USD, kým pri petrochemických produktoch v EUR. Spoločnosť má dlhú USD a dlhú EUR

pozíciu čistých peňažných tokov. Aby sa spoločnosť chránila pred krátkodobými výkyvmi kurzu, uzatvára krátkodobé termínované obchody.

((iivv))  ÚÚrrookkoovvéé  rriizziikkoo

Aby spoločnosť nebola vystavená zmenám úrokových sadzieb, jej politikou je zabezpečiť, aby 25% až 75% jej portfólia tvorili finančné nástroje s pev-

nou úrokovou sadzbou. Tým, že v roku 2004 Skupina vytvorila značné peňažné prostriedky a znížila kapitálové výdavky, do 31. decembra 2004 sa

jej podarilo znížiť externý dlh na nulu. V auguste 2004 spoločnosť splatila posledný dlhodobý syndikovaný úver vo výške 50 mil. USD. Úroková 

sadzba už nie je spojená s trhovou cenou ropy v prípade, že klesne pod určitú hranicu, opcia na ropu vložená v tejto úverovej zmluve vypršala.

((vv))  RRiizziikkoo  nneeddoossttaattooččnneejj  lliikkvviiddiittyy  

Politikou spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, alebo aby

mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov na pokrytie rizika nedostatočnej likvidity. Výška úverových 

zdrojov k 31. decembru 2004:

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Dlhodobé úverové zdroje Skupiny 0 7 078

Krátkodobé úverové zdroje Skupiny 5 201 5 074

ÚÚvveerroovvéé  zzddrroojjee  ssppoolluu 55  220011 1122  115522

4422



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
RIADENIE FINANČNÉHO RIZIKA

Skupina použila 2 271 mil. Sk (31. december 2003: 3 479 mil. Sk) z týchto zdrojov na získanie bankových záruk, akreditívov a čerpanie

úverov. 

V auguste 2004 Skupina splatila posledný dlhodobý syndikovaný úver vo výške 50 mil. USD a predčasne ukončila dlhodobý syndikovaný

úver vo výške 165 mil. USD. 

V roku 2004 Skupina príležitostne používala svoje dostupné krátkodobé úverové linky na preklenutie dočasných finančných potrieb.

Úverové l inky sa použil i  hlavne na bankové záruky a akreditívy zabezpečujúce záväzky Skupiny voči colným úradom a niektor ým 

dodávateľom. 

((vvii))  RRiizziikkoo  nneessppllaatteenniiaa  ppoohhľľaaddáávvookk

Skupina predáva výrobky a poskytuje služby viacerým odberateľom, z ktorých žiadny nepredstavuje z hľadiska objemu a úveruschopnosti,

jednotlivo alebo spoločne, žiadne značné úverové riziko. Prijala adekvátne opatrenia na to, aby boli produkty a služby poskytované 

odberateľom s primeranou platobnou disciplínou, aby riziko nesplatenia pohľadávok nepresiahlo prijateľnú mieru. 

Vychádzajúc z úspešnej praxe inej spoločnosti v rámci skupiny MOL, Skupina zaviedla od júla 2004 pre Petrochemickú divíziu politiku

poistenia pohľadávok. 

Maximálne riziko nesplatenia pohľadávok predstavuje účtovná hodnota každého finančného aktíva znížená o opravnú položku.

22  ÚÚččttoovvaanniiee  oo  ffiinnaannččnnýýcchh  ddeerriivvááttoocchh

Derivátové finančné nástroje, najmä krátkodobé menové kontrakty, sú v súvahe prvotne vykázané v obstarávacej cene (vrátane transakčných

nákladov) a následne precenené na ich reálnu hodnotu. Reálne 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 derivát y 

sú zaúčtované ako majetok, ak je ich reálna hodnota kladná, a ako záväzky, ak je záporná. Zmeny reálnej 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 charakteristiky

úzko nesúvisia s rizikami a charakteristikami základnej zmluvy a základná zmluva nie je vykázaná v reálnej hodnote, pričom nerealizované

zisky a straty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.

33  OOddhhaadd  rreeáállnneejj  hhooddnnoottyy

Reálna 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. Reálna hodnota forwardových menových kontraktov sa

stanoví na základe forwardových kurzov k súvahovému dňu. V prípade, že kótovaná trhová cena nie je k dispozícii, reálna hodnota sa

stanoví použitím vhodných oceňovacích techník.  Reálna 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 reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných záväzkov je pre účely zverejnenia odhadnutá diskontovaním

budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má Skupina k dispozícii pre podobné finančné nástroje.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
PPoozznnáámmkkyy  kkuu  kkoonnssoolliiddoovvaanneejj  úúččttoovvnneejj  zzáávviieerrkkee

kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

11  DDllhhooddoobbýý  nneehhmmoottnnýý  mmaajjeettookk

OOssttaattnnýý

nneehhmmoottnnýý

SSooffttvvéérr GGooooddwwiillll mmaajjeettookk SSppoolluu

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

RRookk  22000044

Zostatková hodnota k 1. januáru 2004 187 300 224 711

Prírastky 72 - 33 105

Úbytky - 1 - - 2 - 3

Odpisy a zníženie hodnoty - 78 - 300 - 10 - 388

Dopad kurzových rozdielov - - 1 1

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 118800 -- 224466 442266

Obstarávacia cena 593 335 626 1 554

Oprávky - 413 - 335 - 380 - 1 128

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 118800 -- 224466 442266

RRookk  22000033

Zostatková hodnota k 1. januáru 2003 166 322 178 666

Prírastky 114 - 148 262

Úbytky - - - 16 - 16

Odpisy a zníženie hodnoty - 93 - 22 - 84 - 199

Dopad kurzových rozdielov - - - 2 - 2

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 118877 330000 222244 771111

Obstarávacia cena 620 335 595 1 550

Oprávky - 433 - 35 - 371 - 839

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 118877 330000 222244 771111

Za rok 2004:

• Softvér sa odpisuje rovnomerne počas jeho ekonomickej životnosti, ktorá je 5 rokov.

• Ostatný nehmotný majetok tvoria hlavne obstarané licencie, a odpisuje sa rovnomerne počas 5 rokov ich ekonomickej životnosti. 

• Goodwill z akvizície spoločnosti MOL Slovensko, s.r.o. sa odpisoval podľa odhadu predstavenstva počas 15 rokov jeho ekonomickej život

nosti. Následne po previerke realizovateľnej hodnoty príslušnej jednotky generujúcej peňažné toky sa účtová hodnota goodwillu znížila

na nulu. 



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004

22  DDllhhooddoobbýý  hhmmoottnnýý  mmaajjeettookk

VVýýrroobbnnéé OOssttaattnnéé  ssttrroojjnnéé

PPoozzeemmkkyy ssttrroojjee  aa zzaarriiaaddeenniiaa NNeeddookkoonnččeennéé

aa  ssttaavvbbyy zzaarriiaaddeenniiaa aa  pprrííssttrroojjee iinnvveessttíícciiee SSppoolluu

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

RRookk  22000044

Zostatková hodnota k 1. januáru 2004 19 649 13 233 138 4 504 37 524

Prírastky 14 30 - 6 788 6 832

Presuny 2 020 3 283 27 - 5 330 -

Úbytky - 130 - 65 - 4 - 158 - 357

Odpisy - 584 - 2 338 - 13 - - 2 935

Zníženie hodnoty - 337 - 62 - 1 1 - 399

Dopad kurzových zmien 41 6 1 1 49

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 2200  667733 1144  008877 114488 55  880066 4400  771144

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

Obstarávacia cena 29 264 39 754 220 5 837 75 075

Oprávky a zníženie hodnoty - 8 591 - 25 667 - 72 - 31 - 34 361

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 2200  667733 1144  008877 114488 55  880066 4400  771144

RRookk  22000033

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

Prvá konsolidácia dcérskych spoločností 406 163 2 34 605

predtým účtovaných použitím metódy vlastného imania

Prírastky - - - 5 154 5 154

Presuny 1 170 1 507 8 - 2 685 -

Úbytky - 472 97 - 19 - 24 - 418

Odpisy - 586 - 2 619 - 5 - 17 - 3 227

Zníženie hodnoty - 74 - - - 12 - 86

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

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 1199  664499 1133  223333 113388 44  550044 3377  552244

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033

Obstarávacia cena 27 357 36 904 180 4 504 68 945

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

ZZoossttaattkkoovváá  hhooddnnoottaa  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 1199  664499 1133  223333 113388 44  550044 3377  552244

DDllhhooddoobbýý  hhmmoottnnýý  mmaajjeettookk  ooddppííssaannýý  vv  ppllnneejj  vvýýšškkee

Obstarávacia hodnota plne odpísaného dlhodobého majetku, ktor ý sa stále využíva bola k 31. decembru 2004: 14 813 mil .  Sk 

(k 31. decembru 2003: 12 820 mil. Sk).

ŠŠttááttnnee  ddoottáácciiee

Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 806 mil. Sk (31. december 2003: 782 mil. Sk), ktor ý bol financovaný 

zo štátnych dotácií (pozn. 15). Časť tohto majetku v účtovnej hodnote 237 mil. Sk (31. december 2003: 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.

SSttrraattaa  zzoo  zznníížžeenniiaa  hhooddnnoottyy  mmaajjeettkkuu

Strata zo zníženia hodnoty vo výške 399 mil. Sk (31. december 2003: 86 mil. Sk) sa vzťahuje na majetok, ktorý Skupina plánuje odpredať.

Realizovateľná hodnota (buď úžitková hodnota alebo čistá predajná cena, podľa toho, ktorá z nich je vyššia) bola stanovená pre jednotlivé položky

majetku. Čistá predajná cena predstavuje čistú predajnú cenu stanovenú na základe trhových cien pre obdobné majetkové položky. Strata

zo zníženia hodnoty vo výške 312 mil. Sk sa vzťahuje na segment Rafinéria a marketing a zvyšná časť na segment Podnikové služby a Ostatné.
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SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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33  HHllaavvnnéé  ddccéérrsskkee  ssppoollooččnnoossttii

HHllaavvnnéé  ddccéérrsskkee  ssppoollooččnnoossttii  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044::

MMaajjeettkkoovváá MMaajjeettkkoovváá

KKrraajjiinnaa ZZáákkllaaddnnáá úúččaassťť úúččaassťť

OObbcchhooddnnéé  mmeennoo rreeggiissttrráácciiee ččiinnnnoossťť 22000044 22000033

RRaaffiinnéérriiaa  aa  mmaarrkkeettiinngg

Slovnaft Česká republika, s.r.o. Česká republika Veľko- a maloobchod 100 % 100 %

Slovnaft Montáže a opravy, a.s. Slovensko Opravy a údržba 100 % 100 %

Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH Rakúsko Obchodovanie s ropou 67 % 67 %

Slovnaft Polska SA Poľsko Veľko- a maloobchod 100 % 100 %

MOL Slovensko, s.r.o. Slovensko Veľko- a maloobchod 100 % 100 %

Slovnaft Trans, a.s. Slovensko Doprava 100 % 100 %

Slovnaft VÚRUP, a.s. Slovensko Výskum a vývoj 100 % 100 %

Slovnaft Ukrajina, s.r.o. Ukrajina Veľkoobchod 89 % 89 %

Ukrslovnaft Ukrajina Maloobchod 85 % 85 %

SWS, s.r.o. Slovensko Podporné služby pri preprave 51 % 51 %

PPooddnniikkoovvéé  sslluužžbbyy  aa  oossttaattnnéé

Slovnaft Rekreacentrum, a.s. Slovensko Prevádzkovanie rekreačných zariadení 100 % 100 %

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.

44  OOssttaattnnéé  iinnvveessttíícciiee

((ii))  IInnvveessttíícciiee  ddoo  pprriiddrruužžeennýýcchh  ssppoollooččnnoossttíí

ZZoossttaattkkoovváá ZZoossttaattkkoovváá

hhooddnnoottaa hhooddnnoottaa

MMaajjeettkkoovváá MMaajjeettkkoovváá iinnvveessttíícciiee iinnvveessttíícciiee

OObbcchhooddnnéé KKrraajjiinnaa ZZáákkllaaddnnáá úúččaassťť úúččaassťť 22000044 22000033

mmeennoo rreeggiissttrráácciiee ččiinnnnoossťť 22000044 22000033 (v mil. Sk) (v mil. Sk)

RRaaffiinnéérriiaa  aa  mmaarrkkeettiinngg

Messer Slovnaft, s.r.o. Slovensko Výroba technických plynov 49,00 % 49,00 % 97,0 95,0

PPooddnniikkoovvéé  sslluužžbbyy  aa  oossttaattnnéé

Chémia, a.s. Slovensko Služby 49,00 % 49,00 % 53,0 51,4

Petrimex, a.s. Slovensko Obchodná činnosť 33,18 % 33,18 % - -

SSppoolluu 115500,,00 114466,,44



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004

((iiii))  FFiinnaannččnnéé  aakkttíívvaa  kk  ddiissppoozzíícciiii  nnaa  pprreeddaajj

ZZoossttaattkkoovváá ZZoossttaattkkoovváá

hhooddnnoottaa hhooddnnoottaa

MMaajjeettkkoovváá MMaajjeettkkoovváá iinnvveessttíícciiee iinnvveessttíícciiee

OObbcchhooddnnéé KKrraajjiinnaa ZZáákkllaaddnnáá úúččaassťť úúččaassťť 22000044 22000033

mmeennoo rreeggiissttrráácciiee ččiinnnnoossťť 22000044 22000033 (v mil. Sk) (v mil. Sk)

DDllhhooddoobbéé

CHZP Apollo Slovensko Zdravotné poistenie 51,00 % 51,00 % - -

TVK Rt. Maďarsko Petrochemická výroba a obchod. 8,03 % 0,01 % 1 360,0 0,3

SSppoolluu 11  336600,,00 00,,33

OObbeežžnnéé

Incheba, a.s. Slovensko Organizovanie výstav 0,59 % 0,59 % 1,0 1,0

Inaco, a.s. Slovensko Malo- a veľkoobchod 5,60 % 5,60 % - 7,0

Theben, a.s. Slovensko Vydávanie publikácií 7,71 % 7,71 % - 5,0

SKB, a.s. Slovensko Banka 6,85 % 6,85 % - -

Tradeinvest, a.s. Slovensko Sprostredkovateľské aktivity 6,08 % 6,08 % 1,0 4,0

SSppoolluu 22,,00 1177,,00

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.

Podľa dohody o kúpe akcií uzavretej medzi spoločnosťou Hermész Kft. (dcérska spoločnosť, v ktorej má MOL Rt. väčšinový podiel) 

a Spoločnosťou dňa 8. decembra 2004, spoločnosť Hermész Kft. predala svoj 8,02% podiel v spoločnosti T VK Rt. Spoločnosti. Spoločnosť

T VK Rt. je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti MOL Rt. Spoločnosť Hermész Kft.  uzatvorila tiež „call  a put” opcie 

na rovnakú cenu. Opcie sa dajú uplatniť len pri výskyte udalostí s nízkou pravdepodobnosťou, počas obdobia končiaceho 31. decembra 2005. 

Nakoľko neexistuje žiadny aktívny trh pre akcie spoločnosti T VK a iným spôsobom nie je možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť reálnu 

hodnotu investície a opcií, vykazujú sa v obstarávacej cene (k 31. decembru 2004: 1 360 mil. Sk, k 31. decembru 2003: 0 mil. Sk).

55  OOssttaattnnéé  ddllhhooddoobbéé  aakkttíívvaa

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Dlhodobé pohľadávky 62 64

Preddavky na nedokončené investície 39 329

SSppoolluu 110011 339933

Dlhodobé pohľadávky sú vykázané po zohľadnení opravných položiek vo výške 75 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 76 mil. Sk). 
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66  ZZáássoobbyy

VV  ččiisstteejj VV  ččiisstteejj

VV  oobbssttaarráávvaacceejj rreeaalliizzoovvaatteeľľnneejj VV  oobbssttaarráávvaacceejj rreeaalliizzoovvaatteeľľnneejj  

cceennee hhooddnnoottee cceennee hhooddnnoottee

3311..  ddeecceemmbbrraa 3311..  ddeecceemmbbrraa 3311..  ddeecceemmbbrraa 3311..  ddeecceemmbbrraa

22000044 22000044 22000033 22000033

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

Suroviny 1 628 1 526 1 469 1 297

Nedokončená výroba a polotovary 1 607 1 607 1 525 1 525

Hotové výrobky 1 400 1 400 1 456 1 456

Tovar určený na ďalší predaj 299 299 196 196

SSppoolluu 44  993344 44  883344 44  664466 44  447744

Zásoby obsahujú katalyzátory v hodnote 301 mil. Sk (31. decembra 2003: 269 mil. Sk), ktoré sa spotrebujú vo výrobe v priebehu jedného

roku. Nakoľko v  minulosti tieto boli vykázané medzi ostatnými obežnými aktívami, boli údaje za minulé účtovné obdobie upravené tak, aby

boli v súlade s prezentáciou údajov bežného účtovného obdobia. 

77  PPoohhľľaaddáávvkkyy  zz  oobbcchhooddnnééhhoo  ssttyykkuu

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Pohľadávky z obchodného styku 8 784 7 024

Opravná položka - 735 - 1 227

SSppoolluu  (pozn. 18) 88  004499 55  779977

88  OOssttaattnnéé  oobbeežžnnéé  aakkttíívvaa

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Pohľadávky z titulu DPH, spotrebnej dane a iné daňové pohľadávky 1 068 741

Úver poskytnutý MOL Plc. (pozn. 27) - 1 070

Ostatné pohľadávky 749 652

Poskytnuté preddavky 85 113

Opravná položka - 22 - 38

SSppoolluu 11  888800 22  553388

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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99  PPeeňňaažžnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  aa  ppeeňňaažžnnéé  eekkvviivvaalleennttyy

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Peniaze v banke — SKK 396 895

Peniaze v banke — EUR 361 154

Peniaze v banke — USD 31 38

Peniaze v banke — ostatné meny 758 456

Pokladničná hotovosť — SKK 2 1

Pokladničná hotovosť — EUR - 2

Pokladničná hotovosť — USD 1 1

Pokladničná hotovosť — ostatné meny - 1

Krátkodobé bankové vklady — SKK 3 535 2 664

Krátkodobé bankové vklady — EUR 118 107

Krátkodobé bankové vklady — USD 68 250

Krátkodobé bankové vklady — PLN 1 514 34

Krátkodobé bankové vklady — ostatné meny 529 11

SSppoolluu 77  331133 44  661144

Úrokové sadzby na bežných účtoch sa pohybujú od 1,5 % do 2,5 % a pri krátkodobých vkladoch od 1,35 % do 7,0 %. 

Na účely konsolidovaného výkazu peňažných tokov sa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty skladajú z nasledovných položiek:

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Peniaze v banke 1 194 1 160

Pokladničná hotovosť 3 3

Krátkodobé bankové vklady — ostatné meny 5 764 3 068

SSppoolluu 66  996611 44  223311

Peňažné prostriedky v hodnote 352 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 383 mil. Sk) sú zablokované z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu

(Poznámka 14).

1100  ZZáákkllaaddnnéé  iimmaanniiee

Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 20 625 229 ks kmeňových akcií (k 31. decembru 2003: 20 625 229 ks) v nominálnej 

hodnote 1 000 Sk na akciu. Všetky tieto akcie boli emitované a splatené v plnej výške. 

1111  NNeerroozzddeelleennýý  zziisskk

Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vo výške 3 006 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 2 728 mil. Sk), ktorý je zriadený v súlade

so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát a nerozdeľuje sa. 
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1122  PPooddiieellyy  mmiinnoorriittnnýýcchh  aakkcciioonnáárroovv

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Na začiatku účtovného obdobia 62 1

Minoritné podiely z dcérskych spoločností predtým konsolidovaných metódou vlastného imania - 51

Minoritný podiel na čistom zisku dcérskych spoločností 1 10

KKuu  kkoonnccuu  úúččttoovvnnééhhoo  oobbddoobbiiaa 6633 6622

1133  ÚÚvveerryy  aa  ppôôžžiiččkkyy

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

ÚÚvveerryy  zzaahhŕŕňňaajjúú

Nezabezpečené bankové kontokorentné úvery - 104

Nezabezpečené bankové úvery - 2 342

Záväzky z finančného lízingu 2 9

Reálna hodnota predajnej opcie na ropu vloženej do úverovej zmluvy (pozn. 21) - 3

SSppoolluu 22 22  445588

SSppllaattnnoossťť

do 1 roka 1 2 458

od 1 do 5 rokov 1 -

SSppoolluu 22 22  445588

ZZáávvääzzkkyy  zz  ffiinnaannččnnééhhoo  llíízziinngguu  ——  mmiinniimmáállnnee  llíízziinnggoovvéé  ssppllááttkkyy

do 1 roka 1 9

od 1 do 5 rokov 1 -

SSppoolluu 22 99

SSúúččaassnnáá  hhooddnnoottaa  zzáávvääzzkkoovv  zz  ffiinnaannččnnééhhoo  llíízziinngguu

do 1 roka 1 9

od 1 do 5 rokov 1 -

SSppoolluu 22 99

ÚÚvveerryy  SSkkuuppiinnyy  ssúú  vvyyssttaavveennéé  rriizziikkuu  kkuurrzzoovvýýcchh  zzmmiieenn  nnaasslleeddoovvnnýýcchh  ccuuddzzíícchh  mmiieenn::

Úvery v SKK 2 2

Úvery v USD - 1 718

Úvery v EUR - 9

Úvery v CZK - 710

Úvery v PLN - 19

SSppoolluu 22 22  445588

MMiieerraa  rriizziikkaa  zzmmiieenn  úúrrookkoovvýýcchh  ssaaddzziieebb  ppooddľľaa  oobbddoobbíí,,  vv  kkttoorrýýcchh  ddôôjjddee  kk  pprreehhooddnnootteenniiuu  úúrrookkoovveejj  mmiieerryy  úúvveerroovv::

do 1 roka 1 2 458

od 1 do 5 rokov 1 -

SSppoolluu 22 22  445588

Vážená priemerná úroková sadzba pri záväzkoch z finančného lízingu bola 14,72 % v roku 2004 (2003: 10,38 %). Vážená priemerná úroková

sadzba pri krátkodobých úveroch bola 2,23 % a pri dlhodobých úveroch 1,94 %.

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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1144  RReezzeerrvvyy  nnaa  zzáávvääzzkkyy  aa  ppooppllaattkkyy

OOddssttuuppnnéé  aa  iinnéé OOcchhrraannaa

zzaammeessttnnaanneecckkéé DDôôcchhooddkkyy žžiivvoottnnééhhoo SSúúddnnee

ppoožžiittkkyy aa  jjuubbiilleejjnnéé pprroossttrreeddiiaa ssppoorryy IInnéé SSppoolluu

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

Stav k 1. jaunáru 2004 400 164 430 802 - 1 796

Čerpanie počas roka - 263 - - 84 - 281 - - 628

Dodatočná rezerva 972 50 586 - 15 1 623

Nečerpané čiastky - - 77 - 33 - 144 - - 254

Úrokové náklady 6 10 4 - - 20

SSttaavv  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044 11  111155 114477 990033 337777 1155 22  555577

Krátkodobá časť 1 113 - 259 377 15 1 764

Dlhodobá časť 2 147 644 - - 793

SSppoolluu 11  111155 114477 990033 337777 1155 22  555577

Stav k 1. jaunáru 2003 474 92 459 - - 1 025

Čerpanie počas roka - 123 - - 42 - - - 165

Dodatočná rezerva 77 66 - 802 - 945

Nečerpané čiastky - 40 - - 5 - - - 45

Úrokové náklady 12 6 18 - - 36

SSttaavv  kk  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033 440000 116644 443300 880022 -- 11  779966

Krátkodobá časť 249 - 68 802 - 1 119

Dlhodobá časť 151 164 362 - - 677

SSppoolluu 440000 116644 443300 880022 -- 11  779966

OOddssttuuppnnéé  aa  oossttaattnnéé  zzaammeessttnnaanneecckkéé  ppoožžiittkkyy

Počas roku 2003 Skupina začala implementovať plán reštrukturalizácie.  Do konca roku 2005 bude mať reštrukturalizačný proces 

za následok predčasné ukončenie pracovného pomeru s približne 1 687 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 sú vykázané

rezervy vo výške 191 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 400 mil. Sk), ktoré predstavujú čistú súčasnú hodnotu budúceho odstupného a príslušných

daňových odvodov.

Kolektívne zmluvy spoločností v rámci Skupiny zabezpečujú vyššie odstupné ako požaduje zákon. Aby boli kolektívne zmluvy v súlade 

so súčasnými podmienkami na trhu práce, v decembri 2004 Skupina zahájila proces znižovania budúceho odstupného na štandardnú

zákonom požadovanú výšku. V dôsledku toho došlo k zmene kolektívnej zmluvy a výška odstupného bola upravená na zákonom požadovanú

výšku. Táto zmena neovplyvní prebiehajúci reštrukturalizačný proces. 

Na základe vyjednávania s odborovými zväzmi Skupina súhlasila s vyplatením jednorázovej odmeny terajším zamestnancom, 

ak to akceptujú, odvíjajúcej sa od výšky súčasnej mzdy a dĺžky pracovného pomeru v Skupine. Viac ako 90 % zamestnancov súhlasilo 

s uvedenou možnosťou. Následne bola do priloženej konsolidovanej účtovnej závierky k 31. decembru 2004 zahrnutá rezerva vo výške

924 mil .  Sk.  Zamestanci,  ktorí  uvedenú možnosť neakceptovali ,  budú mať v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu 

reštrukturalizácie nárok na odstupné.
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1144  RReezzeerrvvyy  nnaa  zzáávvääzzkkyy  aa  ppooppllaattkkyy  ((ppookkrraaččoovvaanniiee))

OOddcchhooddnnéé  aa  jjuubbiilleejjnnéé  

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

VVoo  vvýýkkaazzee  zziisskkoovv  aa  ssttrráátt  ssúú  vvyykkáázzaannéé  ttiieettoo  ččiiaassttkkyy::

Náklady minulej služby 28 16

Náklady súčasnej služby 22 20

Poistno-matematické zisky a straty - 3 - 18

Nákladové úroky 10 6

Oprava a čerpanie - 74 -

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

SSppoolluu --  1177 7722

Ohľadne penzijných programov so stanovenými výhodami boli zaúčtované tieto čiastky:

Súčasná hodnota záväzku z programov so stanovenými výhodami 413 469

Doposiaľ nezaúčtované náklady minulej služby - 266 - 305

RReezzeerrvvaa  zzaaúúččttoovvaannáá  vv  ssúúvvaahhee 114477 116644

Použili sa tieto základné poistno-matematické predpoklady:

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044

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

RReezzeerrvvyy  nnaa  oocchhrraannuu  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa

Skupina prevádzkuje na Slovensku 283 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, vrátane

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 484 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 430 mil. Sk) na odstránenie nevyhovujúcich skladovacích

priestorov a čerpacích staníc, ktoré ukončia svoju činnosť. 

V súlade so zásadami Skupiny bola zaúčtovaná rezerva na odhadované náklady na nápravu minulých environmentálnych škôd, hlavne

znečistenia pôdy a spodných vôd pod rafinériou. Rezerva vo výške 419 mil. Sk sa stanovila na základe existujúcej technológie za aktuálne

ceny, a to výpočtom rizikovo vážených peňažných tokov diskontovaných použitím odhadovaných bezrizikových skutočných úrokových

sadzieb. Čerpanie tejto rezervy sa očakáva v budúcich 10 — 11 rokoch. 

Konečná výška rezervy na ochranu životného prostredia je 903 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 430 mil. Sk).

SSúúddnnee  ssppoorryy

Apollo Interoil

Na základe rozhodnutia predstavenstva vypovedala Spoločnosť zmluvu so svojím výhradným dodávateľom ropy, firmou Apollo Oil, ktorá je

dcérskou spoločnosťou Spoločnosti. 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 miliónov USD, 

s odvolaním sa na skutočnosť, že Apollo Oil neprevzala zmluvne dohodnuté množstvo ropy. Apollo Oil na základe dlhodobej zmluvy o dodávke ropy

predala ropu, kúpenú od firmy Apollo Interoil Spoločnosti. Vzhľadom na to, že čiastka zablokovaná na účte firmy Apollo Oil vo Švajčiarsku predstavovala

protiplnenie za dodávky ropy pre Spoločnosť a Apollo Oil nemôže dovtedy, kým sa neuvoľnia peniaze zablokované na účte, plniť zmluvne dohodnuté

dodávky voči Spoločnosti, Spoločnosť vypovedala firme Apollo Oil zmluvu o dodávke ropy. V súlade so svojou stratégiou Skupina medzitým

zabezpečila dodávky ropy priamo od ruských dodávateľov Súdne konanie zatiaľ nie je ukončené a podľa nedávneho vyjadrenia právneho zástupcu

a podľa zásady obozretnosti vykázala Skupina v priloženej konsolidovanej účtovnej závierke rezervu na súdne trovy vo výške 377 mil. Sk.

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004

5522



SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004

Súdny spor s Daňovým úradom Bratislava II

V januári 2004 požiadala spoločnosť Slovnaft, a.s. o oslobodenie od zaplatenia penále a pokút uložených daňovými orgánmi a splatných 

v dôsledku súdnych sporov s daňovým orgánom. Od platenia bola oslobodená celková čiastka 92 mil. Sk. Zvyšná časť bola zaplatená v roku

2004.

Konečná výška rezervy na súdne spory je 377 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 802 mil. Sk). 

1155  ŠŠttááttnnee  ddoottáácciiee  aa  iinnéé  ddllhhooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

ŠŠttááttnnee  ddoottáácciiee

K 1. januáru 782 747

Prijaté štátne dotácie — peňažná hotovosť 78 67

Prijaté štátne dotácie — peňažná hotovosť 30 -

Amortizácia za dané obdobie (pozn. 19) - 84 - 32

KK  3311..  ddeecceemmbbrruu 880066 778822

Ostatné dlhodobé záväzky 25 10

SSppoolluu 883311 779922

Štátne dotácie sa poskytli na financovanie dlhodobých hmotných aktív, ktoré boli naprojektované a vybudované tak, aby ich v prípade

stavu ohrozenia mohli využívať štátne orgány vrátane ozbrojených síl SR (Pozn. 2).

1166  OOddlloožžeennáá  ddaaňň  zz  pprrííjjmmuu

Odložená daň z príjmu sa vypočíta v plnej výške z dočasných rozdielov pomocou záväzkovej metódy použitím platnej daňovej sadzby 19 % (2003: 19 %). 

Odložené daňové pohľadávky a záväzky a odložená daň vplývajúca na hospodársky výsledok (Pozn. 22) vzniká z týchto položiek:

ZZúúččttoovvaannéé  ddoo

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033 vvýýkkaazzuu  zziisskkoovv 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044

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

OOddlloožžeennéé  ppoohhľľaaddáávvkkyy  zz  ddaannee  zz  pprrííjjmmoovv

Vykazovanie rezerv 175 57 232

Odpis pohľadávok daňovo odpočítateľných v budúcnosti 80 - 22 58

Neumorená daňová strata 5 - 3 2

Nerealizované zisky z prevodov v rámci skupiny - 16 16

Ostatné 25 - 6 19

OOddlloožžeennéé  ddaaňňoovvéé  ppoohhľľaaddáávvkkyy 228855 4422 332277

OOddlloožžeennéé  zzáávvääzzkkyy  zz  ddaannee  zz  pprrííjjmmoovv

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou DHM - 165 - 219 - 384

Ostatné - 5 4 - 1

OOddlloožžeennéé  ddaaňňoovvéé  zzáávvääzzkkyy --  117700 --  221155 --  338855

ČČiissttéé  ooddlloožžeennéé  ppoohhľľaaddáávvkkyy  zz  ddaannee  zz  pprrííjjmmoovv  (Pozn. 22) 111155 --  117733 --  5588

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa môžu vzájomne kompenzovať, keď sa dane z príjmov vzťahujú k tomu istému daňovému úradu.
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1166  OOddlloožžeennáá  ddaaňň  zz  pprrííjjmmuu  ((ppookkrraaččoovvaanniiee))

K 31. decembru 2004 bola zaúčtovaná odložená daňová pohľadávka vo výške 232 mil .  Sk (k 31. decembru 2003: 175 mil .  Sk) 

na zohľadnenie časových rozdielov pri rezerve na ochranu životného prostredia, rezerve na odstupné a pri dôchodkoch.

Podľa súčasných slovenských daňových zákonov sa odpísané pohľadávky spĺňajúce isté podmienky môžu vzájomne kompenzovať voči

súčasným a budúcim zdaniteľným ziskom. V tejto súvislosti  bola vykázaná odložená daňová pohľadávka vo výške 58 mil .  Sk 

(k 31. decembru 2003: 80 mil. Sk). 

Daňové straty niektorých dcérskych spoločností vo výške 679 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 539 mil. Sk), ktoré sa prenášajú do budúcich

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. Tieto daňové straty sa môžu

prenášať do budúcich období až do roku 2007, resp. 2009. 

1177  ZZáávvääzzkkyy  zz  oobbcchhooddnnééhhoo  ssttyykkuu  aa  iinnéé  zzáávvääzzkkyy

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

Záväzky z obchodného styku (pozn. 18) 8 309 8 199

Ostatné dane 2 497 2 025

Colné poplatky 887 416

Výdavky budúcich období 389 369

Záväzky voči zamestnancom 248 213

Záručný vklad od nájomcov čerpacích staníc 83 59

Sociálne zabezpečenie 74 72

Záväzky voči akcionárom (dividendy) 44 11

Daňová pokuta - 135

Ostatné záväzky 66 46

SSppoolluu 1122  559977 1111  554455

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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1188  VVyykkaazzoovvaanniiee  ppooddľľaa  sseeggmmeennttoovv

PPrriimmáárrnnyy  ffoorrmmáátt  vvyykkaazzoovvaanniiaa  ——  ppooddľľaa  ppooddnniikkaatteeľľsskkýýcchh  sseeggmmeennttoovv

Skupina je rozčlenená na tieto podnikateľské segmenty: Rafinéria a marketing, Petrochémia a Podnikové služby a ostatné. Vnútroskupinové

transferové ceny sú odvodené z medzinárodných kótovaných trhových cien (Platts alebo ICIS) a odzrkadľujú medzinárodný charakter

obchodu s ropou. 

EElliimmiinnáácciiaa

PPooddnniikkoovvéé ttrržžiieebb

RRaaffiinnéérriiaa sslluužžbbyy mmeeddzzii SSkkuuppiinnaa

aa  mmaarrkkeettiinngg PPeettrroocchhéémmiiaa aa  oossttaattnnéé sseeggmmeennttmmii ssppoolluu

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

RRookk  22000044

TTrržžbbyy  nneettttoo 86 575 12 681 2 399 - 16 485 8855  117700

Prevádzkový zisk segmentu 12 697 912 - 1 320 - 1122  228899

Podiel na zisku pridružených spoločností - - 74 - 7744

Čisté finančné výnosy - - 136 - 113366

ZZiisskk  pprreedd  zzddaanneenníímm 12 697 912 - 1 110 - 1122  449999

Daň z príjmov - - - 2 477 - --  22  447777

ZZiisskk  ppoo  zzddaanneenníí 12 697 912 - 3 587 - 1100  002222

Odpisy a opravné položky 3 537 60 242 - 33  883399

Ostatné nepeňažné náklady 370 - 5 545 - 991100

RRookk  22000033

TTrržžbbyy  nneettttoo 66 369 12 779 581 - 12 433 6677  229966

Prevádzkový zisk segmentu 5 414 - 320 - 2 262 - 22  883322

Podiel na zisku pridružených spoločností - - 27 - 2277

Čisté finančné výnosy - - 648 - 664488

ZZiisskk  pprreedd  zzddaanneenníímm 5 414 - 320 - 1 587 - 33  550077

Daň z príjmov - - - 1 123 - --  11  112233

ZZiisskk  ppoo  zzddaanneenníí 5 414 - 320 - 2 710 - 22  338844

Odpisy a opravné položky 2 886 405 221 - 33  551122

Ostatné nepeňažné náklady 74 - 2 710 - 778822

KK  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000044

AAkkttíívvaa  sseeggmmeennttuu 46 490 7 552 11 359 - 536 6644  886655

z toho pohľadávky z obchodného styku (pozn. 7) 7 055 952 557 - 515 88  004499

ZZáávvääzzkkyy  sseeggmmeennttuu 11 726 643 6 017 - 732 1177  665544

z toho záväzky z obchodného styku (pozn. 17) 7 656 558 573 - 478 88  330099

IInnvveessttiiččnnéé  vvýýddaavvkkyy 3 558 2 992 143 - 66  669933

KK  3311..  ddeecceemmbbrruu  22000033

AAkkttíívvaa  sseeggmmeennttuu 37 703 7 058 11 685 - 5566  444466

z toho pohľadávky z obchodného styku (pozn. 7) 5 137 647 13 - 55  779977

ZZáávvääzzkkyy  sseeggmmeennttuu 10 385 972 5 241 - 1166  559988

z toho záväzky z obchodného styku (pozn. 17) 7 062 840 297 - 88  119999

IInnvveessttiiččnnéé  vvýýddaavvkkyy 3 843 1 623 195 - 55  666611
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1188  VVyykkaazzoovvaanniiee  ppooddľľaa  sseeggmmeennttoovv  ((ppookkrraaččoovvaanniiee))

SSeekkuunnddáárrnnyy  ffoorrmmáátt  vvyykkaazzoovvaanniiaa  ——  ppooddľľaa  ggeeooggrraaffiicckkýýcchh  oobbllaassttíí

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

ČČiissttéé  ttrržžbbyy

Slovenská republika 24 936 23 529

Česká republika 20 884 18 824

Rakúsko 16 194 7 797

Poľsko 9 347 6 701

Maďarsko 3 198 4 161

Nemecko 5 718 3 170

Ostatné krajiny 4 893 3 114

SSppoolluu 8855  117700 6677  229966

AAkkttíívvaa  ssppoolluu

Slovenská republika 57 677 51 383

Česká republika 3 591 3 231

Rakúsko 362 418

Poľsko 1 875 1 399

Maďarsko 1 360 -

Ostatné krajiny - 15

SSppoolluu 6644  886655 5566  444466

IInnvveessttiiččnnéé  vvýýddaavvkkyy

Slovenská republika 6 378 5 228

Česká republika 94 190

Poľsko 221 243

SSppoolluu 66  669933 55  666611

1199  PPrreevvááddzzkkoovvýý  zziisskk

Rozpis vybraných položiek prevádzkového zisku:

((ii))  OOssttaattnnéé  pprreevvááddzzkkoovvéé  vvýýnnoossyy

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Náhrada škody vyplatená poisťovňou 185 21

Odpis zásob 163 35

Kurzové zisky pri zahraničných odberateľoch a dodávateľoch 137 -

Predaj kovov (pri likvidácii katalyzátorov) 117 -

Amortizácia štátnych dotácií (pozn. 15) 84 32

Prijaté pokuty, penále, penále za omeškanie a oslobodenie od penále 56 12

Rozpustenie opravných položiek k pochybným a nedobytným pohľadávkam 25 -

Zisk z predaja nehmotného a hmotného majetku 15 144

Ostatné prevádzkové výnosy 182 99

SSppoolluu 996644 334433

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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((iiii))  HHooddnnoottaa  ppoouužžiittýýcchh  sslluužžiieebb

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Náklady na prepravu a skladovanie 1 462 1 361

Náklady na údržbu 1 063 1 314

Vyplatené provízie 710 485

Administratívne služby 229 195

Likvidácia katalyzátorov 69 32

Ostatné služby 149 191

SSppoolluu 33  668822 33  557788

((iiiiii))  OOssttaattnnéé  pprreevvááddzzkkoovvéé  nnáákkllaaddyy

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Čistý nárast rezerv (tvorba znížená o nepoužité čiastky) 1 446 900

Poplatky za prenájom vrátane operatívneho lízingu 545 548

Poplatky za účtovníctvo, poradenstvo a podobné služby 429 417

Poistné 271 317

Náklady na marketing 137 147

Dane 131 61

Náklady na upratovanie 121 106

Manažérske služby od spoločnosti MOL 113 127

Sociálne zabezpečenie 109 85

Náklady na ochranu životného prostredia 94 134

Náklady na školenia 33 124

Opravné položky k pochybným a nedobytným pohľadávkam a odpis pohľadávok netto - 92

Čisté kurzové zisky súvisiace s prevádzkovou činnosťou - 212

Ostatné prevádzkové náklady 107 132

SSppoolluu 33  553366 33  440022

2200  OOssoobbnnéé  nnáákkllaaddyy

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Mzdy, platy a prémie 2 040 2 162

Náklady na sociálne zabezpečenie 627 593

Ostatné náklady na zamestnancov 206 151

SSppoolluu 22  887733 22  990066

Skupina mala v roku 2004 priemerne 4 755 zamestnancov (k 31. decembru 2003: 5 219). 
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2211  FFiinnaannččnnéé  vvýýnnoossyy  //  ((nnáákkllaaddyy))

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Výnosové úroky 133 141

Zmeny reálnej hodnoty predajných opcií vložených do úverových zmlúv 3 246

Čisté kurzové zisky 1 274

Ostatné finančné výnosy 140 119

FFiinnaannččnnéé  vvýýnnoossyy  ssppoolluu 227777 778800

Nákladové úroky - 73 - 104

Strata z finančných derivátov - 37 -

Ostatné finančné náklady - 31 - 28

FFiinnaannččnnéé  nnáákkllaaddyy  ssppoolluu --  114411 --  113322

ČČiissttéé  ffiinnaannččnnéé  vvýýnnoossyy  ssppoolluu 113366 664488

2222  ZZddaaňňoovvaanniiee

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Splatná daň 2 304 971

Odložená daň (pozn. 16) 173 152

SSppoolluu 22  447777 11  112233

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

sadzieb:

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

Zisk pred zdanením 12 499 3 507

Daň z príjmov vo výške 19 % (2003: 25 %) 2 375 877

Výdavky neuznateľné na účely dane z príjmu 82 178

Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 36 32

Dopad umorovania daňových strát z minulých rokov - 16 -

Dopad zníženia daňovej sadzby - 36

DDaaňň  zz  pprrííjjmmuu  zzaa  bbeežžnnéé  úúččttoovvnnéé  oobbddoobbiiee 22  447777 11  112233

2233  ZZiisskk  nnaa  aakkcciiuu

RRookk  22000044 RRookk  22000033

Čistý zisk pripadajúci na kmeňových akcionárov (v mil. Sk) 10 021 2 374

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

ZZiisskk  nnaa  aakkcciiuu  (v Sk) 448855,,99 111155,,11

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel zisku pripadajúceho na kmeňových 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 rovnaký ako základný zisk na akciu.

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
POZNÁMKY KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2004
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2244  DDiivviiddeennddyy

Výročné valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo 27. mája 2004, schválilo dividendy za finančné roky 2002 a 2003 vo výške 2 733

mil. Sk. K dátumu zostavenia účtovnej závierky neboli navrhnuté alebo schválené žiadne dividendy za rok 2004. 

2255  PPooddmmiieenneennéé  zzáávvääzzkkyy

OOppeerraattíívvnnyy  llíízziinngg

Budúce minimálne agregované lízingové splátky:

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

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

do 1 roka 166 97

od 1 do 5 rokov 170 45

SSppoolluu 333366 114422

MMiinniimmáállnnee  llíízziinnggoovvéé  ssppllááttkkyy  zzaaúúččttoovvaannéé  ddoo  vvýýkkaazzuu  zziisskkoovv  aa  ssttrráátt  ppooččaass  rrookkaa 111133 9999

DDllhhooddoobbéé  zzmmlluuvvyy  nnaa  nnáákkuupp  sslluužžiieebb

Skupina má záväzky vyplývajúce z dlhodobých zmlúv na nákup služieb vo výške 3 008 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 887 mil. Sk) týkajúce

sa účtovníctva, protipožiarnej ochrany, mzdovej agendy, prevádzkovania skladov, logistiky a zdravotnej starostlivosti.

KKaappiittáálloovvéé  zzáávvääzzkkyy

K 31. decembru 2004 dosiahli zmluvné investičné záväzky výšku 1 177 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 4 880 mil. Sk).

PPooddmmiieenneennéé  zzáávvääzzkkyy

Skupina poskytla záruky vo výške 67 mil. Sk (k 31. decembru 2003: 67 mil. Sk) na úvery pre svojich zamestnancov a PZC (poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti). 

MMiinniisstteerrssttvvoo  ffiinnaanncciiíí

Ministerstvo financií SR v novembri 2004 iniciovalo v Spoločnosti kontrolu cien pohonných hmôt za obdobie od roku 2002 do 2004. Cenová

kontrola bola ukončená v decembri a v protokole sa uvádza, že podľa názoru členov kontrolnej komisie boli v cenách Spoločnosti zahrnuté

neoprávnené náklady a neprimerané zisky vo výške 1,35 mld Sk. Na základe zistení cenovej kontroly zahájilo Ministerstvo financií správne

konanie voči Spoločnosti, na základe ktorého vo svojom prvostupňovom rozhodnutí uložilo Spoločnosti pokutu. Nakoľko Spoločnosť 

so zisteniami kontroly nesúhlasí,  proti rozhodnutiu Ministerstva podala rozklad. Z dôvodu podania rozkladu zo strany Spoločnosti 

prebieha druhostupňové konanie a Spoločnosť má právo podať návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Ministerstva súdnou

cestou. Spoločnosť je presvedčená, že vzhľadom na procedurálne nepresnosti a nedostatky, hlavne z dôvodu chýbajúceho záväzného

pokynu týkajúceho sa oprávnených nákladov a výšky zisku, ako aj vzhľadom na subjektívne a ekonomicky nepodložené výpočty MF ohľadom

výšky „primeraného zisku”, sa v tomto spore dá očakávať priaznivý výsledok.

5599



2255  PPooddmmiieenneennéé  zzáávvääzzkkyy  ((ppookkrraaččoovvaanniiee))

SSúúddnnee  ssppoorryy

Skupina je žalovanou stranou v súdnych sporoch vo výške 590 mil. Sk. Najväčšia časť sa týka súdneho sporu s Mende-Rossi.

V súvislosti so súdnym konaním iniciovaným spoločnosťou Mende-Rossi (firma z Mendelejevska, Tatárska republika) na Medzinárodnom

obchodnom arbitrážnom tribunáli pri Obchodnej a priemyselnej komore Ruskej federácie, Ruský arbitrážny súd vo svojom rozhodnutí z apríla

1996 uložil Spoločnosti pokutu vo výške 20 mil. USD za nezaplatenie dodávok ropy. Vzhľadom na to, že pri súdnom konaní na Ruskom

arbitrážnom súde boli porušené práva ohľadom nestrannosti a zastupovania Spoločnosti, ako aj vzhľadom na to, že rozhodnutie nebolo

podložené primeranými dôkazmi,  Najvyšší súd SR nakoniec zamietol vykonateľnosť rozhodnutia Ruského arbitrážneho súdu. 

Spoločnosť Mende-Rossi požiadala v roku 1997 tiež o rozhodnutie arbitrážneho súdu v Rakúsku v rovnakom čase, ako sa o to pokúšala na

Slovensku. Spoločnosť sa voči rozhodnutiu odvolala. V súčasnosti stále prebieha konanie voči Spoločnosti na súde vo Viedni, avšak

vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 11. marca 2004, ktoré označilo rozhodnutie arbitrážneho súdu za rozhodnutie v rozpore s

verejným poriadkom, Spoločnosť považuje možnosť, že by prehrala súdny spor na rakúskom súde, za málo pravdepodobnú.

MMiinnoorriittnníí  aakkcciioonnáárrii

Na základe názoru právneho poradcu je predstavenstvo Spoločnosti presvedčené, že Spoločnosť 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. Dňa 12. októbra 2004 Najvyšší súd a dňa

16. decembra 2003 Krajský súd v Bratislave vydali rozhodnutia, ktorými sa žaloby minoritných akcionárov zamietli v plnom rozsahu. Žalobcovia

sa proti rozhodnutiam odvolali. K dátumu zostavenia účtovnej závierky Najvyšší súd nevydal žiadne rozhodnutia k predmetným odvolaniam.

2266  ŠŠttrruukkttúúrraa  aakkcciioonnáárroovv

3311..  ddeecceemmbbrraa  22000044 3311..  ddeecceemmbbrraa  22000033

(v %) (v %)

HHllaavvnníí  aakkcciioonnáárrii  SSlloovvnnaaffttuu

MOL Hungarian Oil and Gas Plc. 98,4 70,0

Ostatní akcionári 1,6 30,0

SSppoolluu 110000,,00 110000,,00

2277  TTrraannssaakkcciiee  ssoo  sspprriiaazznneennýýmmii  oossoobbaammii

Skupinu ovláda spoločnosť MOL Hungarian Oil and Gas Plc. Počas roka Skupina uskutočňovala transakcie so spoločnosťami skupiny

MOL (vrátane skupiny T VK). Messer Slovnaft je pridruženou spoločnosťou Slovnaft, a.s. 

Oszkár Világi, člen dozornej rady Spoločnosti je predsedom správnej rady Železníc SR. Celkový obrat s touto spoločnosťou predstavoval

v roku 2004 sumu 28 mil. Sk.

Spoločník spoločnosti  Real – H.M.,  s.r.o.  je príbuzný bývalého predsedu predstavenstva, p.  Hatinu. Obrat s touto spoločnosťou 

predstavoval v roku 2004 sumu 449 mil. Sk.

Spoločnosti VUSAPL a MOL CHEM Ltd nie sú spriaznenou stranou od roku 2003.

Vedenie spoločnosti je presvedčené, že obchodné podmienky poskytované týmto spoločnostiam sa v zásade nelíšia od bežných obchodných

podmienok poskytovaných iným spoločnostiam či inými spoločnosťami. 

Vedeniu Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne pôžičky. 

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
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RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

TTrržžbbyy  ——  vvýýrroobbkkyy  aa  ttoovvaarr

Skupina MOL 10 524 11 466

Skupina TVK 1 373 2 021

Messer Slovnaft 131 124

Real — HM., s.r.o. 449 636

Železnice Slovenskej republiky 27 22

VUSAPL - 23

SSppoolluu 1122  550044 1144  229922

TTrržžbbyy  ——  sslluužžbbyy

Skupina MOL 12 10

Messer Slovnaft 2 -

Železnice Slovenskej republiky 1 -

Real — HM., s.r.o. 3 3

SSppoolluu 1188 1133

NNáákkuupp  ——  vvýýrroobbkkyy  aa  ttoovvaarr

Skupina MOL 4 244 2 641

Messer Slovnaft 174 152

SSppoolluu 44  441188 22  779933

NNáákkuupp  ——  sslluužžbbyy

Skupina MOL 307 151

Skupina TVK 24 2

Železnice Slovenskej republiky 2 -

SSppoolluu 333333 115533

NNáákkllaaddoovvéé  úúrrookkyy

Skupina MOL 2 -

SSppoolluu 22 --

PPrreeddssttaavveennssttvvoo  aa  kkľľúúččoovvíí  ččlleennoovviiaa  vveeddeenniiaa

Odmeny členom predstavenstva a kľúčovým členom vedenia 5522 4477

RRookk  22000044 RRookk  22000033

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

PPoohhľľaaddáávvkkyy

Skupina MOL 1 384 1 093

Skupina TVK - 141

Real — HM., s.r.o. 19 30

Železnice Slovenskej republiky 5 -

Pohľadávky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou vlastného imania 14 13

SSppoolluu 11  442222 11  227777

PPoosskkyyttnnuuttéé  ppôôžžiiččkkyy

Skupina MOL (pozn. 8) - 1 070

SSppoolluu -- 11  007700

ZZáávvääzzkkyy

Skupina MOL 395 125

Skupina TVK 9 23

Záväzky voči podnikom v Skupine konsolidovaným metódou vlastného imania 15 40

SSppoolluu 441199 118888

6611



2288  UUddaalloossttii,,  kkttoorréé  nnaassttaallii  ppoo  ddnnii,,  kkuu  kkttoorréémmuu  ssaa  zzoossttaavvuujjee  úúččttoovvnnáá  zzáávviieerrkkaa

Vo februári 2005 Ministerstvo financií SR iniciovalo druhú cenovú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o cenách a iných všeobecne

záväzných právnych predpisov za obdobie po 30. septembri 2004. Táto cenová kontrola nebola k dátumu zostavenia účtovnej závierky

ukončená a vedenie Spoločnosti nevie odhadnúť jej možný výsledok.

Po 31. decembri 2004 už nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v účtovnej závierke.

SSkkuuppiinnaa  SSlloovvnnaafftt
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