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Úvodné slovo predsedu predstavenstva 
 
Vážení akcionári, 
 
rok 2005 bol pre našu spoločnosť úspešným rokom. Podobne ako v minulom roku Slovnaft ťažil z dobre 
načasovaných investičných rozhodnutí, ktorých pozitívny efekt sa plne preukázal len v nedávnej minulosti. 
Masívne investície do kľúčových výrobných jednotiek a technológií, koncentrácia na vysoko kvalifikované 
ľudské zdroje a pozitívne synergické efekty v rámci Skupiny MOL boli hlavné hybné sily vynikajúcich 
výsledkov.  
 
Vďaka týmto faktorom bol Slovnaft dobre pripravený čeliť výzvam dynamicky sa meniaceho externého 
prostredia a úspešne napredovať. Naša  technologická výhoda nám umožnila efektívne využiť priaznivý 
vývoj na svetových trhoch lepšie ako konkurencia a v európskom kontexte si udržať vedúcu pozíciu medzi 
najlepšími spoločnosťami spracujúcimi ropu. 
  
Dovoľte mi využiť túto príležitosť na stručné zhrnutie najdôležitejších výsledkov a pilierov nášho úspechu. 
 
Investície — základ našej konkurenčnej výhody a kľúč k budúcnosti 
 
Výsledky minulého roka opätovne potvrdili správnosť našej rozvojovej investičnej stratégie realizovanej za 
uplynulých 10 rokov, v rámci ktorej Slovnaft investoval do najmodernejších technológií vyše 46 mld. Sk. 
Dobrá voľba a načasovanie investícií do zvyšovania efektívnosti spracovania ruskej ropy boli hlavnou 
hybnou silou, ktorá nás posunula medzi najmodernejšie rafinérie v Európe a umožňuje nám zužitkovať 
konjunktúru v globálnom ropnom priemysle.  
 
Z hľadiska investícií bol kľúčový aj rok 2005. Ešte v závere roka 2004 sme úspešne dokončili novú 
výrobnú jednotku na hĺbkové odsírenie stredných destilátov a vlani sme rovnako úspešne uviedli do 
prevádzky aj druhú najvýznamnejšiu investíciu uplynulých rokov – novú výrobnú jednotku na výrobu 
polypropylénu PP3 s kapacitou 255 kt/rok. Vďaka tejto investícii prevyšujúcej 5 mld. Sk, sa nielen 
strojnásobila výrobná kapacita polypropylénu v Slovnafte, ale rozšíril sa aj výrobný sortiment, čo umožní 
divízii Petrochémia preniknúť aj do nových trhových segmentov. Projekt má o to väčší význam, že vďaka 
novej jednotke PP3 v Slovnafte a novej HDPE jednotke v TVK Tiszaújváros sa Skupina MOL s ročnou 
petrochemickou kapacitou 1,2 mil. ton, stáva najväčším producentom petrochemických produktov v 
strednej Európe a tiež významným „hráčom“ v celoeurópskom meradle. Projekt rozvoja petrochémie v 
rámci Skupiny MOL je tak ďalším dôkazom potvrdzujúcim výhody strategického partnerstva Slovnaftu so 
spoločnosťami MOL a TVK.  
 
Export- hlavný faktor ziskovosti spoločnosti 
 
Počas celého roka 2005 sa Slovnaft, podobne ako predchádzajúce roky, sústreďoval na rozvoj svojich 
exportných trhov a exportnej výkonnosti. Vývoz tak ostáva s podielom 73 % hlavným faktorom 
ovplyvňujúcim ziskovosť našej spoločnosti. Tržby z exportu vzrástli medziročne o viac ako 23 %, kým 
objem exportu sa oproti roku 2004 prakticky nezmenil, resp. sa len veľmi mierne znížil. Slovnaft chce 
svoju pozíciu na zahraničných trhoch posilňovať aj naďalej. Aj z tohto dôvodu Slovnaft začal od októbra 
2004 dodávať na rakúsky trh nový produkt - biodiesel (s obsahom MERO do 4,4 %), čo takisto prispelo k 
zvýšeniu vlaňajších exportných príjmov oproti roku 2004. 
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Celkové čisté príjmy z predaja vlani vzrástli takmer o 20 %, a to najmä z dôvodu vyšších kótovaných cien 
ropy a ropných produktov na svetových trhoch. Objem predaja rafinérskych produktov na domácom trhu 
mierne poklesol, čo spôsobili najmä plánované a zrealizované odstávky kľúčových výrobných zariadení, 
predovšetkým v druhom štvrťroku. Vyšší predaj nafty a asfaltu v dôsledku vysokého domáceho dopytu 
vyvážil pokles predaja benzínu, leteckého petroleja a mazív. Tržby z domáceho predaja vzrástli takmer o 
12 %. 

 
Napriek nižšiemu počtu čerpacích staníc stabilný predaj 
 
Na domácom maloobchodnom trhu Slovnaft vlani predal zhruba rovnaké množstvo motorových palív ako 
v roku 2004. Podľa údajov Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) sa podiel 
našej spoločnosti na tomto trhu znížil o 2,8 % kvôli zníženiu počtu našich prevádzkovaných čerpacích o 
31 na jednej strane a na druhej, kvôli zvýšeniu celkového počtu čerpacích staníc členov SAPPO o 11. 
Slovnaft aj v roku 2005 pokračoval v celkovej reštrukturalizácii svojej maloobchodnej siete s cieľom 
zvýšenia jej efektívnosti a konkurencieschopnosti. 
 
 
Napriek plánovaným odstávkam vzrástla výroba i predaj 
 
Na rozdiel od bezodstávkového roka 2004, vlaňajšie výsledky Slovnaftu výrazne ovplyvnili odstávky 
kľúčových výrobných zariadení v druhom štvrťroku 2005 s negatívnym dopadom na spracovanie ropy a 
tiež výrobu a predaj motorových palív. Avšak vďaka svojej špičkovej technológii Slovnaft dokázal zvýšiť 
využitie hlavných výrobných jednotiek aj v roku 2005, a tak čiastočne kompenzovať nižší objem 
spracovania surovej ropy spôsobený októbrovými výpadkami ruských dodávok tejto suroviny. Zatiaľ čo 
objem spracovanej surovej ropy medziročne poklesol, objem predaja ropných produktov ostal takmer 
nezmenený. Navyše, celý objem produkcie bol vyprodukovaný v tzv. „bezsírnej“ kvalite a takmer 9 % z 
neho predstavovala bionafta. 
 
Synergie z partnerstva a integrácie 
 
Druhý rok fungovania integrovanej organizácie a riadenia potvrdil, že Slovnaft a MOL sú spolu 
konkurencieschopnejší nielen z regionálneho, ale aj európskeho hľadiska. Synergie z integrovaných 
činností sa aj v roku 2005 dosahovali najmä prostredníctvom neustále sa zlepšujúceho riadenia 
dodávateľského reťazca (SCM), optimalizovaných logistických operácií a jednokanálového riadenia 
činností predaja palív a plastov. Prínosy zo synergií, zvyšovania efektívnosti a zlepšovania procesov 
dosiahli v uplynulom roku 2,3 mld. Sk. Som však presvedčený, že celý potenciál, ktorý integrácia našich 
spoločností poskytuje, sa ešte zďaleka nevyčerpal. 
 
Priaznivý rok pre ropný priemysel 
 
V globálnom meradle pretrvávali pre našu oblasť podnikania priaznivé externé podmienky aj v roku 2005. 
Ceny ropy, pohybujúce sa prakticky po celý rok na vysokých úrovniach, miestami prekvapili zrejme aj 
najodvážnejších analytikov. Príčin bolo viacero — neustále rastúci dopyt zo strany najväčších 
spotrebiteľov ako USA, Čína, India, spojený s obmedzenými ťažobnými kapacitami, pretrvávajúce 
geopolitické riziká a z toho prameniace obavy o spoľahlivosť dodávok ropy, ako aj prírodné katastrofy v 
podobe hurikánov v hlavných ťažobných oblastiach. To všetko vyústilo do rekordných kótovaných cien 
ropy Brent, ktoré vzrástli medziročne o 16 USD/bbl. Uvedené faktory, spolu s obmedzenými rafinérskymi 
kapacitami a pretrvávajúcim hladom po ropných produktoch v hlavných spotrebiteľských oblastiach mali 
za následok vysoké kótované ceny ropných produktov a rast crack-spreadov. 
 
Prevádzkový zisk spoločnosti Slovnaft dosiahol v roku 2005 vyše 11,1 mld. Sk a oproti roku 2004 poklesol 
o 10 %. Hlavným dôvodom bolo okrem nižšej produkcie spôsobenej odstávkami, kontinuálne posilňovanie 
slovenskej koruny voči americkému doláru, ako aj pokuta vyrubená Ministerstvom financií SR, voči ktorej 
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sa Slovnaft už odvolal a verí v pozitívny koniec procesu pre spoločnosť. Bez tejto jednorázovej nákladovej 
položky na úrovni 1,3 mld. Sk by bolo hospodárenie Slovnaftu plne porovnateľné s rokom 2004. 
 
Hlavné ciele na rok 2006 
 
Rok 2005 bol v živote Slovnaftu ako aj Skupiny MOL mimoriadne dôležitým. Skupine sa úspešne podarilo 
zrealizovať ciele vytýčené pred tromi rokmi a zároveň vypracovať novú stratégiu na obdobie rokov 2006 
až 2010. Skupina MOL je už v súčasnosti vlajkovou loďou strednej a východnej Európy nazývanej „Nová 
Európa“. V zmysle novej stratégie, jedným zo základných pilierov nášho rastu v nasledujúcich rokoch 
bude práve využitie obrovského rozvojového potenciálu tohto regiónu tak, aby sme boli v nasledujúcich 
rokoch skutočnou výzvou aj pre našich konkurentov zo „Starej“ Európy, ako aj z ostatných častí sveta. 
Máme k tomu dobré predpoklady, pretože Slovnaft i Skupina MOL patria v súčasnosti k najefektívnejším 
spoločnostiam v globálnom meradle. 
 
Silný ekonomický rast v regióne strednej a východnej Európy a vývoj na svetových trhoch s ropou a 
ropnými produktmi nám umožňujú predpokladať, že priaznivé podmienky v ropnom priemysle budú 
pretrvávať. Budeme však nepochybne čeliť zostrujúcej sa konkurencii ostatných účastníkov trhu s 
regionálnymi ambíciami. Kľúčové bude preto pokračovať v zvyšovaní vnútornej efektívnosti a výkonnosti 
našej spoločnosti. V segmente Rafinéria a marketing chceme stavať na získanej pozícii technologického 
lídra a svoju pozíciu na špičke kvality budeme aj naďalej využívať ako základ našej konkurenčnej 
schopnosti. Tak ako pri zavádzaní bezsírnych palív a biopalív na naše trhy, chceme byť aj naďalej lídrom 
v zavádzaní noviniek v prospech zákazníkov. V segmente Petrochémia bude našou prioritou zúžitkovať 
masívne investície uplynulých rokov.  
 
Aj v tomto roku bude kľúčom k udržateľnej úspešnosti motivácia nášho ľudského kapitálu k ďalšiemu 
zvyšovaniu vnútornej výkonnosti. Napriek vynikajúcim výsledkom minulého roku, som presvedčený, že 
stále existuje priestor pre ďalšie zlepšenia so zameraním na splnenie všetkých hlavných cieľov a úloh 
roku 2006. 
 
Poďakovanie 
 
V mene predstavenstva Slovnaftu chcem poďakovať našim zákazníkom, obchodným partnerom a 
akcionárom za ich dôveru a vyjadriť hlboké uznanie našim zamestnancom a manažérom za ich vysoké 
pracovné nasadenie, ktoré významne prispelo k výborným hospodárskym výsledkom uplynulého roku. 
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Rafinérska činnosť a marketing 

Zhrnutie 
V roku 2005 spracoval Slovnaft 5,4 mil. ton ropy nakúpenej a dodanej z Ruskej federácie prostredníctvom 
ropovodu Družba. Napriek skutočnosti, že v roku 2005 boli realizované generálne revízie významných 
výrobných jednotiek, výroba motorových palív dosiahla druhú najvyššiu úroveň v histórii Slovnaftu, a to 
hlavne zásluhou dosiahnutia vyššieho využitia výrobných kapacít kľúčových výrobných jednotiek.  

Rafinérska činnosť 
V dôsledku nábehu výrobnej jednotky na hĺbkové odsírenie stredných destilátov (HRP 7 – hydrogenačná 
rafinácia palív) v novembri 2004, obsahovala celá produkcia motorovej nafty v roku 2005 nízky obsah síry 
(do 50 ppm). Súčasne, 60 % ročného objemu výroby motorovej nafty tvorila motorová nafta s nízkym 
obsahom síry do 10 ppm, ktorá spĺňa kvalitatívne európske parametre platné až od roku 2009.  
 
Ekologickým prínosom Slovnaftu v roku 2005 bolo uvedenie nového výrobku Biodiesel (s obsahom 4,4 % 
metylesteru repky olejnej). Bolo vyrobených 213 kt Biodieselu, čo je 9 % z celkového objemu produkcie 
motorovej nafty. V roku 2005 sa uskutočnili kapacitné testy na oboch destilačných jednotkách, ktoré 
potvrdili možnosti spracovania vyššieho objemu ropy. Spolu s realizovaným zvýšením výrobnej kapacity 
na FCC a katalytickom hydrokraku tak boli vytvorené predpoklady na ďalšie zvýšenie ziskovosti rafinérie.  
 
Realizácia rôznych interných opatrení priniesla v roku 2005 zníženie energetickej náročnosti výroby, čo sa 
prejavilo vo významnom šetrení nákladov na energie oproti roku 2004. Nemenej významné bolo šetrenie 
aditív do motorových palív a chemikálií, čo významne pozitívne ovplyvnilo výkonnosť roku 2005.  

Marketing 
Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu klesol oproti predchádzajúcemu roku o 
3,7 %. Nárast predaja motorovej nafty a asfaltov v dôsledku vysokého trhového dopytu plne pokryl pokles 
predaja autobenzínov a petroleja. Napriek poklesu podielu predaja rafinérskych výrobkov na zahraničných 
trhoch v objemových jednotkách o 5 % oproti minulému roku si Slovnaft udržal svoju silnú pozíciu na 
českom i poľskom trhu prostredníctvom aktivít dcérskych spoločností. S cieľom splniť požiadavky trhu 
začal Slovnaft v októbri dodávať na rakúsky trh biodiesel, čím sa jeho postavenie na tomto trhu významne 
zlepšilo. 
 

Maloobchod 
Skupina Slovnaft pokračovala aj v roku 2005 v reštrukturalizácii maloobchodnej siete so zameraním na 
zlepšenie kvality a zvýšenie konkurencieschopnosti. 
 
Vlani dosiahla sieť čerpacích staníc Slovnaftu porovnateľný objem predaných motorových palív ako rok 
predtým a to pri nižšom počte prevádzkovaných staníc. K 31.12.2005 Slovnaft prevádzkoval 256 
čerpacích staníc a dosiahol zvýšenie priemerného predaja o 9 %. Počas roka bolo 31 staníc zatvorených, 
4 nové otvorené a ďalšie štyri sa zrekonštruovali.. Maloobchodný trhový podiel a trhový podiel v rámci 
SAPPO bol mierne nižší ako v roku 2004. Významné zlepšenie kvality čerpacích staníc sa prejavilo aj 19-
percentným rastom predaja nepalivového tovaru. Predaj LPG bol realizovaný na 72 staniciach. 

Výhľad 
Skupina Slovnaft sa bude aj v budúcnosti zameriavať na zvýšenie konkurencieschopnosti rafinérskej 
činnosti optimalizovaním riadenia dodávateľského reťazca s cieľom uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po 
vysokokvalitných rafinérskych výrobkoch.  
Hlavnými cieľmi Skupiny pre rok 2006 je posilnenie schopnosti vyrábať vysokokvalitné ľahké produkty z 
ťažkej ropy, flexibilnejší produktový mix ako aj zníženie energetickej náročnosti výroby. 
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Petrochémia 

Zhrnutie 
 
Petrochemický segment Slovnaftu, ako člena integrovanej petrochemickej divízie Skupiny MOL, je v 
stredoeurópskom regióne významným hráčom na trhu s polyetylénom a polypropylénom. Dodáva vstupy 
do viacerých malých a stredných podnikov spracúvajúcich plasty v strednej a východnej Európe. 
Hlavným strategickým cieľom je stať sa nízkonákladovým výrobcom, ktorý poskytuje zákazníkom 
vysokokvalitné výrobky a služby a využíva celú škálu synergií plynúcich z integrácie MOL-Slovnaft-TVK. 
 
V záujme zabezpečiť ekonomickú a konkurencieschopnú výrobnú kapacitu polypropylénu, dosahujúcu 
úroveň až 255 kt/rok, začal Slovnaft v novembri 2003 výstavbu projektu v hodnote 135 mil. eur. V apríli  
2005 bola spustená prvá chemická reakcia a o pol roka bola jednotka, ktorá využíva licencovanú 
technológiu firmy Dow Chemical, definitívne uvedená do prevádzky. .Zavedením širšieho produktového 
radu spolu s novou progresívnou bezrozpúšťadlovou technológiou sa zo Slovnaftu stala spoločnosť, ktorá 
je schopná pokryť rastúci dopyt v regióne s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Súbežne s 
nábehom novej jednotky boli dve staršie odstavené.  

Výsledky 
 
Po priaznivých podmienkach v prvej polovici roku 2005 sa v nasledujúcich kvartáloch petrochemická 
marža postupne znižovala. Enormný nárast cien surovín výrazne ovplyvnil ziskovosť. Napriek tomu sa 
podarilo v rámci segmentu dosiahnuť v roku 2005 dobré výsledky najmä vďaka rastu objemu predaja. 
 
Slovnaft úspešne implementoval novú obchodnú stratégiu zameranú na konečného spotrebiteľa s 
výhodnejšou maržou. Zavedením priameho predaja sa zvýšila efektivita najmä na talianskom, 
francúzskom a nemeckom trhu. 
Celkový objem predaja vzrástol o 42 kt, čo spôsobil hlavne nábeh novej jednotky PP3. V porovnaní s 
minulým rokom predaj polyropylénu vzrástol o 63 %. 
Výroba v novej polypropylénovej jednotke ponúkla nové možnosti expanzie na zahraničné trhy. 
 
V dôsledku prísnej kontroly nákladov a zlepšenia efektivity sa výkonnosť segmentu zvýšila. Napriek 
nárastu kapacít došlo k výraznému zníženiu počtu zamestnancov, čo malo za následok nárast produktivity 
práce. 

Výhľad 
 
V blízkej budúcnosti je cieľom Skupiny lepšie využitie výrobných kapacít a možností vyplývajúcich z 
rastúceho trhu polymérov v regióne. Predpokladané zlepšenie trhových podmienok spolu s rekordným 
predajom a objemom výroby nám umožňuje dosiahnuť v nasledujúcich rokoch vynikajúce výsledky. 
Rok 2006 bude zameraný na zvýšenie kvality v obchodnej a výrobnej sfére, najmä na zvýšenie efektivity 
predaja, aktívny manažment zameraný na zákazníkov a výrobné portfólio, pokračovanie v modernizácii a 
zvýšení efektivity vo výrobnej sfére v súvislosti s možnosťami výrobných jednotiek, minimalizovanie 
pracovných úrazov a odčlenenie non-core aktivít. Potenciálne synergie budú využité pozdĺž celého 
hodnototvorného reťazca.  
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HSE 

Riadenie HSE 
 
Rok 2005 bol prvým rokom našej činnosti v rámci zámerov prezentovaných v novej HSE Politike 
schválenej koncom roka 2004. Ciele stanovené v Politike budú napĺňané kaskádovaním týchto cieľov do 
dlhodobých strategických cieľov, ročných cieľov a cieľových hodnôt, a cieľov a úloh platných pre jednotlivé 
výrobné divízie. 
 
Systém riadenia HSE v našej spoločnosti  je plne v súlade s normami, čo potvrdil dozorový audit 
Integrovaného systému riadenia (IMS) podľa špecifikácie Ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci 
(OHSAS 18001), normy Systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2004) a normy Systému 
riadenia kvality (ISO 9001:2000). Čo sa týka systému environmentálneho manažérstva audit bol poňatý 
ako prechodový, keďže bola auditovaná zhoda s novou verziou tejto normy. Externí audítori nezistili 
žiadne nezhody a doporučili zachovanie certifikátov IMS. 
 
Zvláštna pozornosť bola venovaná riadeniu HSE u dodávateľov našej spoločnosti. Bol zorganizovaný 
druhý Otvorený deň pre dodávateľov stavebných prác, kde bola vyhodnotená spolupráca s dodávateľmi v 
oblasti HSE a dohodli sa spoločné kroky na zlepšovanie výkonnosti v oblasti HSE. 

Komunikácia so zainteresovanými stranami 
Správa o Trvalo udržateľnom rozvoji sa stala akceptovaným spôsobom komunikácie našich úspechov 
zainteresovaným stranám v oblasti životného prostredia, ako aj sociálnej a finančnej sféry. S každým 
novým vydaním sa Slovnaft snaží rozširovať rozsah a čoraz viac sa približovať k najlepším 
medzinárodným praktikám v tejto oblasti, prezentovaným príručkou Global reporting initiative. Správy o 
Trvalo udržateľnom rozvoji za Slovnaft sú publikované iba v elektronickej verzii a sú k dispozícii na 
internetovej stránke www.slovnaft.sk spolu so správou o Trvalo udržateľnom rozvoji za Skupinu MOL.  

Bezpečnosť 
Slovnaft pokračoval vo vynikajúcich výsledkoch v oblasti bezpečnosti práce ďalším znížením indikátora 
úrazovosti (počet registrovaných pracovných úrazov na jeden milión odpracovaných hodín) z 1,1 v roku 
2004 na 0,6 v roku 2005. V absolútnych číslach to znamená zníženie počtu registrovaných pracovných 
úrazov zo 6 na 3 v roku 2005. V porovnaní so správou CONCAWE (Európska organizácia ropných 
spoločností pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť) je to veľmi dobrý výsledok, kde indikátor 
úrazovosti v našom priemyselnom sektore predstavoval 3,3 v roku 2004. Od roku 2001 neboli 
zaznamenané žiadne pracovné úrazy s následkom smrti u vlastných zamestnancov ani u dodávateľov. 
Počet registrovaných pracovných úrazov klesol aj v našich dcérskych spoločnostiach z 5 v roku 2004 na 2 
v roku 2005. Jedným z projektov ktorý prispieva k týmto výsledkom je aj projekt Bezpečné pracoviská. 
Cieľom projektu je rozvoj pozitívneho prístupu a povedomia u manažérov a pracovníkov v oblasti 
bezpečnosti. Ako ďalší nástroj pre zlepšovanie riadenia HSE, a bezpečnosti obzvlášť, bola zavedená 
štandardizovaná metodika pre vyšetrovanie mimoriadnych udalostí. Používanie tejto metodiky umožní 
odhaľovanie ich skrytých príčin a prijímanie účinných preventívnych opatrení. 
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Slovnaftu sa podarilo udržať a dokonca zlepšiť výsledky v oblasti požiarnej prevencie. Kým v roku 2004 
boli zaznamenané dva požiare, v roku 2005 to bol iba jeden. 
Boli dokončené hodnotenia rizík vo všetkých výrobných jednotkách. Za účelom zlepšenia riadenia rizík 
závažných priemyselných havárií, ochrany ľudí, životného prostredia a majetku boli vypracované 
havarijné plány a bezpečnostné správy. V roku 2005 bola orgánom štátnej správy predložená 
bezpečnostná správa za Slovnaft, v súlade so zákonom o prevencii závažných priemyselných havárií. 
 
HSE zohráva významnú úlohu pri uvádzaní nových výrobných jednotiek do prevádzky. V roku 2005 
špecialisti HSE podporovali nábeh novej jednotky Polyproplylén 3 a použili svoje skúsenosti hlavne počas 
prípravnej fázy. 

Životné prostredie 
Pokračovala identifikácia a následné odstraňovanie environmentálnych záväzkov vyplývajúcich z našich 
minulých činností. Účtovná rezerva vytvorená na tieto účely sa o niečo zvýšila, z 903 miliónov Sk v roku 
2004 na 992 miliónov Sk v roku 2005. 
 
S cieľom prevádzkovať sieť čerpacích staníc v súlade s právnymi požiadavkami, Slovnaft v roku 2005 
pokračoval v likvidácii alebo rekonštrukcii čerpacích staníc. Na sanáciu podzemných vôd a zemín počas 
likvidácie čerpacích staníc vynaložil 30 miliónov Sk.  
 
Po prípravných prácach v roku 2004 v rámci implementácie projektu SIMPLE na sanáciu podzemných vôd 
a zemín na logistických termináloch, bolo vynaložených 40 miliónov Sk. 
  
Úroveň investícií súvisiacich s HSE sa vlani udržala na približne rovnakej úrovni ako v roku predtým a 
takmer 400 miliónov Sk Slovnaft preinvestoval na HSE projekty. Polovica z toho sa použila na 
rekonštrukciu skladovacích nádrží. V roku 2005 sa ukončila rekonštrukcia 5 nádrží s celkovým objemom 
38 000 m3 a začala sa rekonštrukcia ďalších dvoch nádrží s celkovým objemom 5 000 m3. 
 
Slovnaft považuje ochranu vodného prostredia za kľúčovú a preto venuje zvýšenú pozornosť znižovaniu 
svojho vplyvu na povrchové a podzemné vody. Systém hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) 
zabraňuje úniku ropných látok do okolia a zároveň zabezpečuje sanáciu existujúceho znečistenia. 
Prevádzka troch čistiarní odpadových vôd zabezpečuje, že nedochádza k významnému vplyvu na vodné 
toky Dunaj a Malý Dunaj. Množstvo vody odobratej z Dunaja na technologické účely bolo znížené o 20 %. 
Množstvo vypustených znečisťujúcich látok do vôd zostalo približne rovnaké ako v minulom roku. Celkové 
množstvo emisií do ovzdušia bolo nižšie o 8 %. Hlavným dôvodom boli investície v podobe výmeny 
horákov v peciach a zakrytia čistiarní odpadových vôd. Zlepšilo sa tiež nakladanie s odpadom. V 
porovnaní s rokom 2004 sa množstvo nebezpečného odpadu znížilo o 20 % a ostatného odpadu o jednu 
tretinu. Celkovo to predstavuje zníženie tvorby odpadu v Slovnafte o jednu štvrtinu. 
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Slovnaft - emisie
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Jestvujú vedecké dôkazy o tom, že ľudská činnosť, hlavne spaľovanie fosílnych palív, prispievajú ku 
klimatickým zmenám. Pre riešenie tejto otázky bol prijatý rad legislatívnych opatrení stanovujúcich 
národné emisné stropy a určujúcich nástroje na nákladovo efektívne znižovanie emisií CO2. Jedným z 
týchto nástrojov je obchodovanie s emisiami a v roku 2005 bol prvým obchodovacím obdobím s emisiami 
CO2. Zariadenia Slovnaftu spadajú pod toto obchodovanie a preto je táto otázka pre Slovnaft veľmi 
dôležitá. 

Výhľad 
 
Ľudský faktor je kľúčovým prvkom v riadení HSE, Slovnaft bude preto pokračovať vo svojom úsilí 
zvyšovať HSE povedomie u svojich pracovníkov a dodávateľov, najmä dôkladnou implementáciou krokov 
definovaných v projekte Bezpečné pracoviská. Zvýšenie pridanej hodnoty a zvýšenie efektivity práce sa 
očakáva od implementácie e-nástrojov, obzvlášť HSE Info systému a aplikácií e-výučby. Zámer Slovnaftu 
je hľadať spôsoby znižovania emisií CO2 a implementovať ich tam, kde je to uskutočniteľné. Odhodlaným 
prístupom k riadeniu HSE, podporovaným vynikajúcimi výsledkami chce Slovnaft rozvíjať imidž 
spoločensky zodpovednej spoločnosti.  
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Kvalita 
 
Riadenie kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v Slovnafte,, je 
certifikované a rozvíjané v rámci Integrovaného manažérskeho systému (IMS). 
 
Okrem iných aktivít, uplynulý rok predstavoval významnú etapu rozvoja kvalifikácií audítorov IMS. 
Poradenské a certifikačné spoločnosti Bureau Veritas Slovakia a SGS Slovakia realizovali pre našich 
pracovníkov sériu certifikovaných školení vedúcich a interných integrovaných audítorov v rozsahu 250 dní. 
 
Popri udržiavaní a trvalom zlepšovaní manažérskych systémov sa Slovnaft systematicky pripravuje na 
pravidelné ročné dozorové audity vykonávané externou certifikačnou organizáciou.  
 
V novembri 2005 vykonala spoločnosť SGS Slovakia druhý dozorový audit IMS s mimoriadnym 
výsledkom, keď konštatovala, že systémy sú prevádzkované bez závažných a nezávažných nezhôd a 
potvrdila platnosť certifikátov IMS do septembra 2006. 
 
Súčasťou dozorového auditu IMS bol aj prechodový audit systému environmentálneho manažérstva na 
plnenie ustanovení novej normy ISO 14001:2004. 
 
Manažérske systémy založené na normách sa v rámci ďalších etáp integrácie Skupiny MOL v roku 2006 
transformujú na systémy zavedené v jednotlivých podnikateľských divíziách cezhraničnou formou. 
 
Medzi mimoriadne úspechy dosiahnuté v roku 2005 patrí tiež akreditácia laboratórií Kontroly kvality divízie 
Rafinéria Slovnaft ako inšpekčného orgánu typu C podľa ISO/IEC 17020 a ako skúšobného laboratória 
podľa ISO/IEC 17025 
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Ľudské zdroje 
 

Proces reštrukturalizácie spoločnosti pokračoval aj v roku 2005 a ovplyvňoval nielen počet a štruktúru 
zamestnancov, ale aj vývoj priemernej mzdy. V dôsledku tohto procesu mala spoločnosť ku koncu roka 
3014 zamestnancov, čo predstavovalo medziročné zníženie o 8,3 %. Fluktuácia - pri počte 81 prijatých a 
352 prepustených zamestnancov - bola na úrovni 10,9 %. 
 
Uplatnenie jednotných princípov v mzdovej a sociálnej oblasti v rámci skupiny MOL sa premietlo aj do 
kolektívnej zmluvy spoločnosti a následne pozitívne ovplyvnilo aj štruktúru a výšku mzdy zamestnancov, 
ako aj ich celkový príjem. Priemerná mzda roku 2005 vo výške 46 324 Sk (bez započítania jednorazových 
položiek) je výrazne nadpriemerná v rámci Slovenska. 
 
V oblasti sociálnej politiky získali zamestnanci formou peňažných a nepeňažných príjmov rôzne výhody 
v celkovej finančnej hodnote 452 mil. Sk.. Medzi najvýznamnejšie formy týchto výhod patrí voliteľný 
sociálny príspevok, príspevok na životné a úrazové poistenie, príspevok na doplnkové dôchodkové 
poistenie, stravovanie, pôžičky zo sociálneho fondu a výhody vyplývajúce z programu zdravia. V rámci 
prevencie voči vírusovým ochoreniam bolo zabezpečené bezplatné očkovanie proti chrípke a každému 
zamestnancovi boli poskytnuté vitamínové prípravky. Zamestnanci môžu bezplatne používať športové 
zariadenia spoločnosti. Najväčší záujem majú o plaváreň, saunu, športovú halu a tenisové kurty. 
 
Uvoľneným zamestnancov v rámci organizačných zmien spoločnosť vyplatila na odstupnom 92 mil. Sk. 
Na podporu zmiernenia negatívnych dôsledkov uvoľňovania mali dotknutí zamestnanci možnosť využívať 
outplacementové služby, psychologické a personálne poradenstvo, ako aj absolvovať rekvalifikačné 
kurzy. Náklady na tieto aktivity v plnom rozsahu hradila spoločnosť. Účasť na rekvalifikačných kurzoch, 
zameraných na oblasť ekonomiky, jazykové kurzy, výpočtovú techniku, dopravnú prípravu, zváračské a 
kuričské kurzy využilo 82 zamestnancov.   Náklady na ne predstavovali vyše 1,5 mil. Sk.  
 
Slovnaft aj vlani kládol osobitný dôraz na realizáciu Jazykovej politiky pokračovaním systematického 
jazykového vzdelávania, na ktorom sa v priebehu roka zúčastnilo viac ako 450 zamestnancov. Po 
ukončení kurzov účastníci absolvujú medzinárodne uznávané externé jazykové skúšky. 
 
Ďalej pokračoval Program prípravy mladých talentov v rámci Skupiny MOL, podporujúci rozvoj 
zamestnancov s veľkým manažérskym a odborným potenciálom, pričom na ňom úspešne participovalo 8 
pracovníkov Slovnaftu. 
 
Okrem uvedeného projektu sa uskutočnil výber talentovaných absolventov vysokých škôl, ktorým 
spoločnosť vytvorila nové pracovné príležitosti, s možnosťou ich ďalšieho odborného aj osobnostného 
rozvoja na vybraných pracoviskách. V roku 2005 bolo prijatých 15 absolventov technického a 
ekonomického zamerania. Celkové náklady na vzdelávanie zamestnancov presiahli 28 mil. Sk. 
 
Uplatňovaním Etického kódexu skupina Slovnaft prejavuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Na podporu 
rozvíjania etických princípov vo vnútri spoločnosti naďalej pôsobila Etická poradňa a Etické okienko, 
vedené nezávislým odborníkom.  
 
V závere roka podpísali zamestnávatelia a odborové organizácie Skupiny MOL na stredoeurópske 
pomery unikátny päťročný program – Nová Európa. Program definuje spoločné ciele spoločností Skupiny 
MOL v oblasti mzdovej politiky, zamestnávania, vzdelávania a starostlivosti o zdravie zamestnancov 
zohľadňujúc význam jednotlivých spoločností v danom regióne, ako aj vo väzbe na výzvy vyplývajúce z 
členstva príslušnej krajiny v EU.  
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Výskum a vývoj 
 
Činnosť výskumných pracovísk sa sústredila na ďalšie zvyšovanie kvality ultranízkosírnych motorových 
palív. Nová formulácia aditív zabezpečuje vysoké ekonomické vlastnosti palív a radikálne zníženie emisií. 
Výrazne pokročil výskum motorových palív s obsahom biozložiek, ktorý je v súlade s energetickou a 
environmentálnou politikou Európskej Únie (Direktíva o biopalivách č. 2003/30/EC). V druhej polovici roka 
2005 za začala skúšobná výroba motorovej nafty s prídavkom metylesteru repkového oleja a príprava na 
výrobu ETBE na báze bioetanolu.  
 
V oblasti technologického výskumu sa práce sústredili na zvýšenie výkonnosti prostredníctvom 
optimalizácie technologických procesov, prípravu a výber technológie novej energetickej koncepcie, 
zameranej na splnenie sprísnených požiadaviek na emisné limity pre rafinérie. Začali sa práce na 
modernizácii aromátového bloku. Bol vyvinutý nový monitorovací systém koksovania na jednotke 
zvyškového kraku – LC Finer. V oblasti vývoja nových produktov bolo okrem biopalív hlavné úsilie 
venované vývoju týchto produktov - EVO Diesel letnej kvality, modifikovaného bituménu Apollobit MCA-65 
a začal sa technologický vývoj nového automobilového paliva LPG ECO+. 
 
 
Oblasť ochrany životného prostredia je trvalou riešiteľskou prioritou. V roku 2005 pokračovala 
implementácia smernice IPPC (integrovaná prevencia a kontrola znečistenia), pričom bolo predložených 
osem riešení. Hlavné zameranie bolo na monitoring a minimalizáciu POL (prchavých organických látok) 
emisií zo systému čistenia odpadových vôd a vytvárania nebezpečného odpadu. V prvej etape boli 
sledované prioritné látky a technológie boli hodnotené pomocou prístupu BAT (best available technique) 
podľa európskej direktívy EU Directive No. 96/61 EC on Integrated Pollution Prevention and Control 
(IPPC). Veľkú pozornosť Slovnaft venoval štúdiu mechanizmu korózie a spôsobu aktívnej ochrany 
vybraných technologických zariadení. 
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Diskusia a analýza výsledkov 
 

Podnikateľské prostredie 
V dôsledku vysokých cien ropy spôsobených silným dopytom po ropných produktoch, slabnúcim 
americkým dolárom a obmedzenými výrobnými kapacitami mali svetoví spracovatelia ropy problémy 
uspokojiť rekordný dopyt. V dôsledku zníženia ťažobných kvót a produkcie krajín OPEC,, ťažobných 
obmedzení v Severnom mori, mimoriadne chladného počasia a nevyváženosti ponuky a dopytu, boli ceny 
ropy v prvých troch mesiacoch roka 2005 vyššie v priemere o 15,6 USD/bbl v porovnaní s prvým 
kvartálom roka 2004. Najvýraznejší vplyv na postupné zvyšovanie cien ropy Brent Dtd. v druhom kvartáli 
roku 2005 mal stále rastúci dopyt dvoch najväčších spotrebiteľov (USA a Číny) a obavy z poklesu 
celosvetových dodávok ropy v dôsledku teroristických útokov a prírodných katastrôf a hurikánov. Ďalšie 
obavy v súvislosti s obmedzeniami výrobných kapacít a schopnosťami spracovateľov ropy pokryť 
maximálnu výšku dopytu po autobenzínoch v letnom období a obmedzeniami skladovacích kapacít 
motorových palív spôsobili ďalší nárast cien ropy Brent dtd. v zimnom období. Vývoj cien ropy v závere 
roka 2005 ovplyvnila okrem spomenutých faktorov nespoľahlivosť dodávok od hlavných producentov ropy 
(Irak, Venezuela a Nigéria). Úroveň ceny ropy Brent Dtd. na konci roka tak dosahovala hodnoty v 
priemere 57 USD/bbl., pričom priemerné ceny ropy sa v poslednom kvartáli predchádzajúceho roka 
pohybovali na úrovni 44 USD/bbl. Priemerné ceny ropy Brent Dtd. boli v roku 2005 o 16 USD/bbl. vyššie 
ako v predchádzajúcom roku. 
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20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 004
2 005

 
 
Crack spready autobenzínov boli v prvom štvrťroku vyššie oproti ich historickým úrovniam typickým pre 
toto obdobie a dosahovali úroveň až 68 USD/t. Vývoj crack spreadov v druhom štvrťroku ovplyvnil najmä 
rastúci dopyt USA po autobenzínoch na začiatku letnej motoristickej sezóny. Priemerná úroveň crack 
spreadu autobenzínov bola druhom štvrťroku 2005 o 16 USD/t vyššia v porovnaní s druhým štvrťrokom 
2004 a dosahovala v priemere 116,3 USD/t. Napriek vysokým cenám autobenzínov dopyt počas letnej 
motoristickej sezóny silnel a spolu s relatívne nízkymi zásobami autobenzínov v USA (o 2 % pod úrovňou 
minulého roka) a obmedzenou ťažbou v dôsledku hurikánov spôsobil v treťom štvrťroku rast crack 
spreadov o 63 USD/t oproti ich úrovni v treťom štvrťroku 2004. V poslednom štvrťroku 2005 bola úroveň 
crack spreadov autobenzínov o 25 USD/t vyššia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. 
Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnili vývoj crack spreadov autobenzínov na konci roka 2005, boli 
podpriemerné zásoby ropy v ložiskách Atlantického oceánu, vysoký počet plánovaných odstávok 
výrobných jednotiek (hlavne v USA) v prvom polroku 2006 a očakávaný skorší začiatok letnej motoristickej 
sezóny.  
 
Crack spready motorovej nafty dosahovali v prvom štvrťroku 2005 úroveň 103 USD/t, pričom ich 
významný nárast spôsobili predovšetkým prísnejšie kvalitatívne požiadavky Európskej Únie a nižšie 
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zásoby motorovej nafty, ktoré plne nepokrývali jej spotrebu. Vyššie crack spready v druhom štvrťroku 
2005 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ovplyvnil pokračujúci silnejúci dopyt USA, 
Číny a Európy po motorovej nafte, ktorý spôsobil jej nedostatok pred začatím zimnej (nie letnej?) sezóny 
(zásoby v druhom štvrťroku 2005 boli o 1,4 % nižšie ako v druhom štvrťroku 2004). Ďalší rast dopytu 
najväčších svetových ekonomík po motorovej nafte spôsobil zvyšovanie crack spreadov aj v treťom 
štvrťroku 2005. Pokles crack spreadov v poslednom štvrťroku 2005 spôsobila okrem mierneho počasia na 
severovýchode USA aj vyššia úroveň zásob motorovej nafty. Úroveň crack spreadov bola v tomto období 
o 19,1 USD/t nižšia ako v poslednom štvrťroku predchádzajúceho roka. 
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Finančná výkonnosť 

Výkaz ziskov a strát 
Nárast netto tržieb o 17,1 mld. (20,1 %) zabezpečil najmä nárast kótovaných cien palív (hlavne v prípade 
motorovej nafty) a plastov. Tento pozitívny efekt však kompenzoval negatívny vplyv pohybu  výmenných 
kurzov a nižších objemov predaných palív a plastov. Spotreba materiálu a náklady na obstaranie 
predaného tovaru narástla o 19,6 mld. Sk (32,7 %), čo ovplyvnila podstatne vyššia cena ropy, ktorá 
kompenzovala vplyv nižšieho spracovania. Personálne náklady vzrástli o 412 miliónov Sk (14,3 %) 
a odrážali tak na jednej strane ročný nárast miezd a na strane druhej rozdielnu tvorbu a rozpúšťanie 
rezerv týkajúcich sa personálnych nákladov. Pokles odpisov vo výške 240 miliónov Sk (6,3 %) vyplýval 
hlavne z revízie ekonomickej životnosti aktív v súlade s IAS 16. Hodnota služieb narástla o 347 miliónov 
Sk (9,4 %) ako dôsledok dvoch faktorov. V prvom rade to bola odlišná metodika vykazovania nákladov na 
opravy a údržbu (protihodnota sa nachádza na položke aktivovaná vlastná výroba), a v druhom rade 
vyššia aktuálna hodnota nákladov na opravy a údržbu. Nárast ostatných prevádzkových nákladov o 264 
miliónov Sk (7,5 %) vyplýva z pokuty, ktorú spoločnosti Slovnaft uložilo Ministerstvo financií SR vo výške 
1,3 mld. Sk. Tá vo veľkom rozsahu kompenzovala úsporu nákladov a rozpúšťanie rezerv. Nárast zmeny 
stavu zásob o 2 mld. Sk. bol spojený hlavne s vyšším precenením ropných produktov v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Čisté finančné výnosy vyššie o 180 miliónov Sk (132,4 %) odrážajú vývoj 
výmenných kurzov a podstatne nižší platený úrok v dôsledku minimálneho zostatku bankových úverov 
 počas celého roka 2005. 
 

Súvaha 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok kopíruje vývoj kapitálových výdavkov týkajúcich sa hlavne 
projektov PP3 a HRP7 v roku 2005. Finančné aktíva určené na predaj sa zvýšili o 182 miliónov Sk 
(13,4 %), čo vyplynulo z precenenia akcií TVK na trhovú cenu. Zvýšená hodnota ostatných dlhodobých 
aktív o 6,5 mld. Sk vyplývala z poskytnutia vnútroskupinovej pôžičky spoločnosti MOL. Zásoby narástli o 2 
mld. Sk (40,7 %) kvôli už vyššie uvedeným vyšším kótovaným cenám ropných produktov a odlišnej 
štruktúre výroby a predaja v porovnaní s rokom 2004. Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili o 1,8 
mld. Sk (22,3 %) napriek nižším predaným objemom v dôsledku vyšších predajných cien. Zníženie stavu 
peňazí a peňažných ekvivalentov o 5,4 mld. (74,4 %) bolo spôsobené vyššie uvedenou vnútroskupinovou 
pôžičkou MOL, ktorá bola súčasťou riadenia likvidity v rámci Skupiny MOL. Záväzky z obchodného styku 
a iné záväzky sa zvýšili o 5,7 mld. Sk (45,8 %) v dôsledku podstatne vyšších nákladov na nákup ropy 
a odlišným vývojom kapitálových výdavkov. Krátkodobé a dlhodobé úvery boli len minimálne ako výsledok 
silnej likvidity.  
 

Cash-flow 
Hodnota peňažných prostriedkov v roku 2005 dosiahla 1,9 mld. Sk, čo reprezentuje podstatný pokles (5.2 
mld. Sk) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Toto však nepoukazuje na horšiu likviditu Slovnaftu. Je to 
dôsledok riadenia likvidity v rámci Skupiny MOL a s tým spojenú poskytnutú vnútroskupinovú pôžičku 
spoločnosti MOL vo výške 6,6 mld. Sk. Medzi ostatné kľúčové faktory patrili prevádzkový zisk nižší o 1,2 
mld. Sk, platba dividend vyššia o 1,7 mld. Sk, a kapitálové výdavky nižšie o 2,5 mld. Sk. 

 

Rafinéria a marketing 
V roku 2005 Slovnaft spracoval 5,4 milióna ton ropy, čo je o 276 kt menej ako v roku 2004. Kvalita 
spracovanej ropy bola v súlade s dohodnutými špecifikáciami a obsah svetlých produktov bol v porovnaní 
s minulým rokom prakticky rovnaký.  
Výroba motorových palív bola v porovnaní s rokom 2004 nižšia o 106 kt u autobenzínov a o 99 kt u 
motorovej nafty. Napriek skutočnosti, že v roku 2005 boli realizované generálne revízie významných 
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výrobných jednotiek, výroba motorových palív dosiahla vysokú úroveň a to hlavne zásluhou optimalizácie 
spracovania ropy a nákupu surovín ako aj dosiahnutím vyšších výkonových parametrov kľúčových 
výrobných jednotiek. 
 
 

Spracovanie surovín (kt)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2004 2005

kt

suroviny celkom ropa
 

 
 
 
 
 

 

Objem výroby (v tis. ton) 2005 2004
Automobilové benzíny 1 565,1 1 670,8
Motorová nafta 2 440,5 2 539,8
Petrolej 37,9 61,9
Ťažký vykurovací olej 181,2 190,2
Asfalty a oxidačná zmes 45,9 67,3
Síra 64,6 65,1
Ostatné rafinérske produkty 206,3 174,2
Petrochemické produkty 196,5 212,0
CELKOM 4 738,0 4 981,3
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Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov v roku 2005 dosiahol 5,1 milióna ton (bez interných 
transferov do petrochemického segmentu), čo predstavuje pokles oproti roku 2004, kedy dosiahol úroveň 
5,3 milióna ton. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov v korunovom vyjadrení významne vzrástli (o 23 %) 
a to najmä v dôsledku vyšších kótovaných cien ropy na celosvetovom trhu. 
 
Tržby z predaja na domácom trhu boli o 4,8 % nižšie oproti úrovni minulého roka, pričom ich mierny 
pokles spôsobil nižší objem predaja motorových palív. Predaj autobenzínov poklesol v dôsledku ich nižšej 
spotreby a predaj petroleja v dôsledku vyššieho konkurenčného tlaku. Napriek vyššiemu trhovému dopytu 
ostal v dôsledku obmedzenia výroby predaj motorovej nafty na úrovni predchádzajúceho roka. Na druhej 
strane, vyšší predaj LPG prostredníctvom maloobchodnej siete o 3 kt (79 %) rovnako ako vyšší predaj 
asfaltov o 38 kt pozitívne ovplyvnil predaj rafinérskych výrobkov na domácom trhu. Tržby z predaja 
rafinérskych výrobkov na domácom trhu v korunovom vyjadrení vzrástli o 19 % v porovnaní s hodnotami 
minulého roka.  
 
Predaj na zahraničných trhoch tvoril 74 % z celkového objemu predaja (v objemovom vyjadrení). Predaj 
na najdôležitejšom zahraničnom trhu – v ČR mierne klesol (o 6 % v objemovom vyjadrení) v porovnaní s 
rokom 2004. Obmedzená dostupnosť rafinérskych výrobkov zo Slovnaftu a dodávok prostredníctvom 
produktovodu počas letnej motoristickej sezóny spôsobili pokles predaja motorových palív zo Slovnaftu na 
tomto trhu. Naopak, pozícia spoločnosti na poľskom trhu sa zlepšila a Slovnaft tam dosiahol o 12,9 % 
vyšší objem predaja ako v roku 2004. Významne vyšší predaj motorovej nafty (o 92 kt) spôsobený vyššou 
spotrebou trhu kompenzoval nižší predaj autobenzínov (o 19 kt menej ako minulý rok). V súlade so 
stratégiou riadenia dodávateľského reťazca sa dodávky motorovej nafty s obsahom síry do 10 ppm na 
rakúsky trh realizovali hlavne z rafinérie v Százhalombatte, čo spôsobilo pokles predaja z rafinérie v 
Bratislave na rakúsky trh o 25 % v porovnaní s minulým rokom. Podstatne vyšší predaj na maďarský trh v 
roku 2005 (v porovnaní s rokom 2004 o 178 kt, resp. 152 % viac) bol spôsobený extrémne vysokým 
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trhovým dopytom. Na druhej strane, vysoký konkurenčný tlak spolu s vysokými cenami spôsobil pokles 
predaja o 129 kt, resp. 58 %, na nemeckom trhu v porovnaní s minulým rokom. Tržby z predaja 
rafinérskych výrobkov na zahraničných trhoch boli v korunovom vyjadrení o 25 % vyššie oproti minulému 
roku.  
 
Predaj ostatných rafinérskych a petrochemických výrobkov, ktoré tvoria viac ako 17 % z celkového 
predaja v objemovom vyjadrení, oproti roku 2004 vzrástol. Predaj na domácom trhu ostal na úrovni 
minulého roka, pričom predaj na zahraničných trhoch (najmä nemeckom a maďarskom) vzrástol o 15 %. 
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim tento vývoj bola prijatá stratégia optimalizácie riadenia dodávateľského 
reťazca. 
 
 

Petrochémia 
Petrochemický segment spracoval 528,4 kt primárneho benzínu, 150,3 kt ľahkých uhľovodíkov a presunul 
278 kt vedľajších produktov z etylénovej jednotky späť do rafinérie. Etylénová jednotka vyrobila 201,8 kt 
etylénu a 91,9 kt propylénu. Všetky tieto objemy sú oproti roku 2004 nižšie, čo je dôsledok realizovanej 
údržby na etylénovej jednotke. 
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V roku 2005 spustenie novej polypropylénovej jednotky podporilo výrobu, ktorej objem dosiahol 151 kt, čo 
je o 74 % viac v porovnaní s rokom 2004. V prípade polyetylénu výroba klesla o 7 % a dosiahla úroveň 
172 kt v roku 2005, čo bolo dôsledkom už spomínaných odstávok na etylénovej, ako aj na 
polyetylénových jednotkách. 
 
Vyššie využitie kapacít spolu s možnosťami novej polypropylénovej jednotky a zvýšenými aktivitami 
predaja spôsobili o 16 % vyšší predaj polymérov oproti roku 2004, čo predstavuje 308 kt. 
 
V roku 2005 klesol predaj na domácom trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 15 %. Hlavným 
dôvodom bolo rozdielne portfólio výrobkov vyrábané na novej polypropylénovej jednotke. Rozdielna 
cenová stratégia polyetylénu viedla v roku 2005 k nárastu ceny, čo sa následne prejavilo v nižšom objeme 
predaja. 
Export výrazne vzrástol na úroveň 251 kt, čo je o 29 % viac ako v roku 2004. V prípade polyetylénu predaj 
poklesol o 4 %, avšak predaj polypropylénu sa takmer zdvojnásobil a vzrástol o 95 %. Ako výsledok 
jednotného predajného kanála sa trhová pozícia výrazne zlepšila v Nemecku, Taliansku, Poľsku, 
a Francúzsku. V Nemecku predaj polymérov vzrástol o 8 %, pričom tendenciu rastu mal predaj 
polypropylénu aj polyetylénu. V Taliansku a Poľsku bol predaj polymérov ešte vyšší. 
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Investičné aktivity 
 
Skupina Slovnaft preinvestovala v roku 2005 spolu 4 mld. Sk. Najväčšia časť investícií, vyše 2 mld. Sk, 
smerovala na projekty v segmente Rafinéria. 
 
Investície do projektu RPIP, ktorého cieľom je zvýšenie efektívnosti výroby, prevýšili hodnotu 300 mil. Sk.  
 
Na projekty zabezpečujúce plynulosť prevádzky výrobných jednotiek bolo vynaložených viac ako 760 mil. 
Sk. 
 
Ešte pred plánovaným termínom bola v prvom štvrťroku 2005 uvedená do prevádzky nová výrobná 
jednotka Polypropylén 3 (PP3). Táto investícia sa v Skupine Slovnaft stala najvýznamnejšou od 
dokončenia a nábehu komplexu EFPA v roku 2000. Svojou plánovanou kapacitou umožňuje významné, 
až 3,5-násobné zvýšenie kapacity výroby polypropylénu. Okrem toho tiež nahrádza pôvodné výrobné 
jednotky a súčasne znižuje prevádzkové náklady, zvyšuje kvalitu a rozširuje sortiment. 
 
V centre pozornosti investičných aktivít maloobchodu naďalej figurovalo Slovensko, kde do siete pribudli 
ďalšie štyri čerpacie stanice. Pokračovalo sa vo vylepšovaní obchodných priestorov a v projektoch 
autoumyvární na štrnástich čerpacích staniciach. Naďalej pokračovala aj likvidácia neefektívnych a 
ekologicky nevyhovujúcich čerpacích staníc – z týchto dôvodov ich bolo zatvorených spolu 31. Významné 
čiastky boli investované do informačných systémov, čo umožnilo unifikáciu celej siete, lepšie riadenie 
procesov a zvýšenie úrovne kartových služieb.  
 
V Českej republike sa pokračovalo v začatom programe racionalizácie siete čerpacích staníc, v rámci 
ktorého boli neefektívne ČS predané a ich počet sa tak znížil na 30. Na zostávajúcich čerpacích 
staniciach bol zároveň ukončený program menších rekonštrukcií s cieľom zlepšenia a udržania úrovne 
poskytovaných služieb. 
 
Aj v roku 2005 Skupina Slovnaft investovala do projektov z oblasti HSE, kde najväčší objem finančných 
prostriedkov bol vynaložený na pokračovanie projektu Rekonštrukcie skladovacích nádrží, v celkovom 
objeme prevyšujúcom 200 mil. Sk.  
 
Na zabezpečenie prevádzky technologických zariadení a stavieb bolo investovaných približne 100 mil Sk. 
 
S cieľom zvýšenia bezpečnosti, dostupnosti systémov a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky bolo v 
rámci informačných technológií vynaložených viac ako 160 mil. Sk. 
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Podnikové služby 
 
Objem nákupu realizovaného cez podnikové služby presiahol 90 % celkového nákupu (odhliadnuc od 
nákupu surovín). Viac ako 3,6 mld. Sk nákupov bolo vykonaných cez elektronické nákupy s priemernou 
cenou nižšou o 8 %. V porovnaní  s rokom 2004 to reprezentuje nárast o 250 %. E-katalóg bol rozšírený o 
500 položiek a jeho celkový počet presahuje 4 000 položiek. Elektronické nákupy zvyšujú transparentnosť 
celého procesu a majú za následok efektívnejší výber dodávateľov. 
Vlani  pokračovala integrácia skladov Slovnaftu a Slovnaftu MaO a optimalizovali sa tak skladovacie 
aktivity, čím sa znížil objem skladovaných materiálov. Outsourcing skladovacích aktivít bol ukončený 
v roku 2004 a v roku 2005 tak zvýšil spokojnosť interného aj externého zákazníka. 

 

Správa a riadenie spoločnosti 
 
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 Slovnaft 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.  
 
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 transparentnosti aktivít podniku smerom ku všetkým 
zainteresovaným stranám. Takisto vynakladá úsilie na zabezpečenie riadenia podnikateľského rizika 
 
Dozorná rada v tesnej spolupráci s Interným auditom zabezpečuje dozor a plní kontrolnú funkciu správy a 
riadenia spoločnosti. 
 

Princípy práce dozornej rady a predstavenstva 
 
Dozornú radu a predstavenstvo volí valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva 
majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám. Počas obdobia, ktoré je predmetom tejto 
výročnej správy, zasadalo aj predstavenstvo aj dozorná rada dvakrát. V oboch orgánoch sa uskutočnili 
podstatné zmeny na postoch predsedov. Po 35 rokoch oddanej práce ukončil pán Slavomír Hatina svoju 
úlohu predsedu predstavenstva a pán Marián Jusko bol zvolený za nového predsedu. Podobné zmeny sa 
uskutočnili aj v dozornej rade, kde  bol za nového predsedu zvolený pán György Mosonyi. Bývalá 
predsedníčka  Ilona Bánhegy sa stala členkou rady.  
 
Tajomník predstavenstva a dozornej rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré správne a riadiace orgány 
spoločnosti prijali. 
 

Zverejňovanie informácií a transparentnosť 
 
Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v oblasti insider dealingu a zabezpečuje aktualizáciu 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. 
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V súlade s vnútornými pravidlami spoločnosti sú všetci členovia predstavenstva a dozornej 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 príslušná 
transakcia prejednáva po prvý raz a platí pravidlo, že príslušná osoba sa zdrží hlasovania týkajúceho sa 
takejto transakcie.  
 
Spoločnosť dodržiava pravidlá vydané Burzou cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú 
zverejňovanie všetkých dôležitých informácií. Dodržiavanie uvedených pravidiel zo strany spoločnosti 
zabezpečuje všetkým akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, 
vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované investičné rozhodnutia. 
 

Vzťahy s akcionármi a zainteresovanými stranami 
 
Slovnaft si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, v rámci ktorej sa neustále usiluje o 
udržateľný rozvoj nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť v širšom slova zmysle. Ako jedna z 
najvýznamnejších slovenských spoločností preto zastávame významnú úlohu pri podpore detí a mládeže, 
ich zdravia, vzdelávania, ochrane životného prostredia, v oblasti humanity či rozvoja kultúrneho, ale aj 
športového života na Slovensku.  
 
V rámci svojej spoločenskej zodpovednosti Slovnaft, s cieľom prispieť k uzdraveniu dlhodobo chorých 
detí, odštartoval unikátny charitatívny projekt Zlatá rybka EVO. Oproti doterajšej pomoci s prevažne 
hmotným charakterom si tento projekt dal za cieľ pomôcť chorým deťom, ktorých kvalitu života obmedzuje 
ich zdravotný stav, premenou ich najtajnejších snov a túžob na skutočnosť, vyčariť úsmev na ich tvárach 
a tak podporiť zlepšenie ich zdravotného stavu. V rámci tohto projektu Slovnaft napríklad umožnil 
dlhodobo chorým deťom stráviť deň na ranči ako westernoví hrdinovia, stretnúť sa s ich športovým idolom 
– brankárom Jankom Lašákom či stať sa rozprávkovým hrdinom a zachrániť Marienku pred ježibabou.  
 
V rámci projektu Regióny pre nás, ktorý realizuje Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou, 
naša spoločnosť zlepšila podmienky pre vzdelávanie vyše 10 tisíc deťom na Slovensku. Tento úspešný 
projekt pokračuje aj v roku 2006.  
 
Okrem okamžitej finančnej pomoci po prírodnej katastrofe, ktorá na sklonku roka 2004 zničila veľkú časť 
tatranských lesov, Slovnaft poskytol pomocnú ruku našim veľhorám aj vlani a to zorganizovaním zbierky 
predajom nálepiek v rámci kampane Stromy pre Tatry. Do Tatier tak pribudlo vďaka motoristom a 
Slovnaftu vyše 500 tisíc nových stromčekov.  
 
Slovnaft vlani opäť potvrdil, že mu nie sú ľahostajné ani osudy ľudí v núdzi. Z tohto dôvodu sme vyslali a 
podporili záchranné a humanitárne misie do ničivým zemetrasením postihnutého Pakistanu či do 
záplavami sužovaného Rumunska 
 
Ďalšie informácie o podobných akciách je možné nájsť na internetovej stránke Slovnaftu 
(www.slovnaft.sk), kde sa nachádza špeciálna oblasť venovaná akcionárom a finančnej komunite.  
 
 
Predstavenstvo 
 
 
1. Marián Jusko                      predseda predstavenstva od 25. apríla 2005 
 
 
2. Ferenc Dénes                          člen predstavenstva 
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3. Ferenc Horváth                     člen predstavenstva 
 
 
4. Slavomír Jankovič                 člen predstavenstva 
 
 
5. Oszkár Világi                          člen predstavenstva od 25. apríla 2005 
 
 
6. József Molnár                         člen predstavenstva 
 
 
7. József Simola                          člen predstavenstva 
 
 
8. Béla Kelemen                          člen predstavenstva 
 
 
9. Vratko Kaššovic                     člen predstavenstva 
 
 

Dozorná rada   
 
 
György Mosonyi                          predseda dozornej rady 
Ilona Bánhegyi                             člen dozornej rady 
András Huszár                             člen dozornej rady 
Krisztina  Dorogházi                    člen dozornej rady 
Pavol Buday                                 člen dozornej rady 
Miloš Nešpor                                člen dozornej rady 
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Správa o činnosti Dozornej rady Slovnaft, a.s. 
za obdobie od riadneho valného zhromaždenia 
zo dňa 25. apríla 2005 
 
Prekladaná správa dozornej rady o obchodnom roku 2005 je pripravená na základe správ predstavenstva 
a audítora vo veci riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2005 a pravidelného 
hodnotenia činností spoločnosti.  
 
Dozorná rada prehlasuje, že z dôvodu predchádzajúcich investícií a zlepšenia efektívnosti, ako aj 
priaznivého externého prostredia dosiahla spoločnosť dobré výsledky a mohla ďalej znižovať svoju 
zadlženosť.  
 
Predstavenstvo neustále informovalo dozornú radu prostredníctvom generálneho riaditeľa. V priebehu 
roka dozorná rada požadovala štvrťročné správy o činnostiach týkajúcich sa vnútorných auditov a akcií. 
 
 Podľa názoru dozornej rady bola prevádzka spoločnosti v súlade s príslušnými zákonmi, stanovami 
a uzneseniami predchádzajúcich valných zhromaždení a bola zameraná na maximalizáciu hodnoty pre 
akcionárov. Na základe hodnotení dozornej rady boli činnosti predstavenstva vykonávané v súlade so 
schváleným obchodným plánom na rok 2005. Členovia predstavenstva splnili svoje povinnosti pri 
zachovávaní utajenia dôverných informácií a dodržiavali ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o 
zákaze konkurenčného riadenia. 
 
Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade sa aktívne zúčastňovali na všetkých stretnutiach a venovali 
zvláštnu pozornosť problémom, ktoré ovplyvňujú stav zamestnancov Slovnaft, a.s.  
 
Dozorná rada preverila a prediskutovala audit riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za 
rok 2005, ktorý vykonala firma Ernst & Young v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.  
 
Podľa dozornej rady riadna individuálna a konsolidovaná účtovná závierka Slovnaftu, a.s. predstavuje vo 
všetkých materiálnych ohľadoch skutočnú finančnú situáciu Slovnaft, a.s. k 31. decembru 2005 a výsledky 
jej prevádzky, zmien v majetku a jej cash flow pre ukončený rok.  
 
Po preverení a prediskutovaní správy predstavenstva o prevádzke spoločnosti v roku 2005 dozorná rada 
odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 
2005. Ďalej dozorná rada tiež súhlasí s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2005 a s 
pravidlami vyplácania dividend. 
 
György Mosonyi 
 
Predseda dozornej rady 
 
V Bratislave, apríl 2005 
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Pre akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.: 

Uskutočnili sme audit pripojenej konsolidovanej súvahy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jej dcérskych 
spoločností („Spoločnosť“) k 31. decembru 2005, ako aj súvisiaceho konsolidovaného výkazu ziskov a strát, 
zmien vlastného imania akcionárov a peňažných tokov za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil 
a súvisiacich poznámok na stranách 2 až 39. Za uvedenú konsolidovanú účtovnú závierku je zodpovedné 
vedenie spoločnosti. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na 
základe nášho auditu. 

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme 
audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné 
nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe 
testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, 
ktoré uskutočnilo vedenie spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme 
presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor. 

Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o konsolidovanej 
finančnej situácii spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jej dcérskych spoločností k 31. decembru 2005 
a o konsolidovaných výsledkoch jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo. 

 

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 

Bratislava  

15. marca 2006 
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SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 

Konsolidovaná účtovná závierka 

zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 

 

 

 
31. december 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 15. marca 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marián Jusko  Béla Kelemen 
Predseda predstavenstva   Člen predstavenstva 
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Všeobecné informácie 
 
SLOVNAFT, a.s. („SLOVNAFT“ alebo „Spoločnosť“) bol zapísaný do Obchodného registra Slovenskej republiky 
ako akciová spoločnosť dňa 1. mája 1992. Pred týmto dátumom bol štátnym podnikom. Spoločnosť bola 
založená v súlade so slovenskou legislatívou. Spoločnosť je primárne kótovaná na Burze cenných papierov v 
Bratislave. 
 
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. 
 
Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 15. marca 
2006. 
 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti    
Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 2005 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 
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 Poznámky 2005
v mil. Sk

2004
v mil. Sk

AKTÍVA    
Dlhodobé aktíva  
Dlhodobý nehmotný majetok 2 714 426 
Dlhodobý hmotný majetok 3 40 301 40 714 
Investície do pridružených spoločností  5 i) 103 150 
Finančné aktíva určené na predaj 5 ii) 1 542 1 360 
Odložená daňová pohľadávka 22 2 16 
Ostatné dlhodobé aktíva 6 6 586 101 
Dlhodobé aktíva spolu  49 248 42 767 
    
Obežné aktíva   
Zásoby 7 6 803 4 834 
Pohľadávky z obchodného styku 8 9 844 8 049 
Daň z príjmu  368 20 
Finančné aktíva určené na predaj 5 ii) 1 2 
Ostatné obežné aktíva 9 4 365 1 880 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 10 1 872 7 313 
Obežné aktíva spolu  23 253 22 098 
    
Majetok určený na predaj 3 645 - 
    
AKTÍVA SPOLU  73 146 64 865 
    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY  
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti  
Základné imanie  11 20 625 20 625 
Emisné ážio  3 649 3 649 
Rezervy 12 18 790 12 853 
Čistý zisk pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti   8 997 10 021 
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti  52 061 47 148 
    
Podiely minoritných akcionárov  57 63 
Vlastné imanie spolu  52 118 47 211 
    
Dlhodobé záväzky   
Dlhodobý úver po odpočítaní krátkodobej časti 13 - 1 
Rezervy na záväzky a poplatky  14 791 793 
Odložený daňový záväzok 22 564 74 
Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 15 768 831 
Dlhodobé záväzky spolu  2 123 1 699 
    
Krátkodobé záväzky  
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 16 18 370 12 597 
Rezervy na záväzky a poplatky 14 529 1 764 
Krátkodobý úver vrátane krátkodobej časti dlhodobého úveru 13 1 1 
Daň z príjmu  5 1 593 
Krátkodobé záväzky spolu  18 905 15 955 
    
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  73 146 64 865 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti     
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2005 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 
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 Poznámky 2005 
v mil. Sk 

2004
v mil. Sk 

   
Tržby netto 28 102 256 85 170
Ostatné prevádzkové výnosy  17 776 964
Prevádzkové výnosy spolu  103 032 86 134

 
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru  - 79 539 - 59 934
Osobné náklady 18 - 3 285 - 2 873
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 28 - 3 599 - 3 839
Služby 19 - 4 029 - 3 682
Ostatné prevádzkové náklady 20 - 3 800 - 3 536
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby  2 003 25
Aktivovaná vlastná výroba  308 - 6
Prevádzkové náklady spolu  - 91 941 - 73 845
   
Prevádzkový zisk 28 11 091 12 289
   
Finančné výnosy 21 362 277
Finančné náklady 21 - 46 - 141
Podiel na zisku pridružených spoločností  25 74
Zisk pred zdanením 22 11 432 12 499
   
Daň z príjmu 22 - 2 441 - 2 477
   
Čistý zisk   8 991 10 022
   
pripadajúci na:   

Akcionárov materskej spoločnosti 23 8 997 10 021
Minoritných akcionárov  - 6 1

 
Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov 
materskej spoločnosti (Sk) 

 
23 

 
436,2 485,9

   



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci 31. decembra 2005 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 
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 v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk
    
Stav k 1. januáru 2004 20 625 3 649 - 253 13 391 - 13 138 2 374 39 786 62 39 848
Kurzové rozdiely - - 74 - 74 - 74 - 74
Celkové výnosy a náklady za 
rok vykázané priamo vo 
vlastnom imaní - - 74 - 74 - 74 - 74
Čistý zisk  - - - - - - 10 021 10 021 1 10 022
Celkové výnosy a náklady za 
účtovné obdobie - - 74 - - 74 10 021 10 095 1 10 096
Prevod nerozdeleného zisku za 
predchádzajúci rok do rezerv - - - 2 374 - 2 374 - 2 374 - - -
Dividendy - - - - 2 733 - - 2 733 - - 2 733 - - 2 733
Stav k 31. decembru 2004 20 625 3 649 - 179 13 032 - 12 853 10 021 47 148 63 47 211
Zmeny v reálnej hodnote 
finančných aktív určených na 
predaj - - - - 147 147 - 147 - 147
Kurzové rozdiely - - 100 - - 100 - 100 - 100
Celkové výnosy a náklady za 
rok vykázané priamo vo 
vlastnom imaní  100 147 247  247 247
Čistý zisk  - - - - - - 8 997 8 997 - 6 8 991
Celkové výnosy a náklady za 
účtovné obdobie - - 100 - 147 247 8 997 9 244 - 6 9 238
Prevod nerozdeleného zisku za 
predchádzajúci rok do rezerv - - - 10 021 - 10 021 - 10 021 - - -
Dividendy - - - - 4 331 - - 4 331 - - 4 331  - - 4 331
Stav k 31. decembru 2005 20 625 3 649 - 79 18 722 147 18 790 8 997 52 061 57 52 118

 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2005 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 
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 Poznámky 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
   
Prevádzkový zisk  11 091 12 289
   
Úpravy na odsúhlasenie prevádzkového zisku s čistými peňažnými 
prostriedkami z prevádzkových činností 

  

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku 28 3 599 3 839
Amortizácia výnosov budúcich období 15,17 - 90 - 84
Odpis zásob  44 53
Zúčtovanie zníženia hodnoty dlhodobého majetku   - - 58
Čistý zisk z predaja dlhodobého majetku 17 - 163 - 15
Čisté (zníženie)/ zvýšenie rezerv na záväzky a poplatky  - 1 236 761
Odpis / (zúčtovanie odpisu) pohľadávok  14 - 25
Nerealizovaný kurzový zisk pohľadávok a záväzkov  - 27 - 122
Ostatné nepeňažné položky  24 89
   
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenou pracovného kapitálu  13 256 16 727
Zvýšenie stavu zásob  - 2 315 - 628
Zvýšenie stavu pohľadávok z obchodného styku  - 3 898 - 2 252
Zníženie/ (zvýšenie) stavu ostatných obežných aktív  37 - 149
Zvýšenie stavu záväzkov z obchodného styku  5 999 1 385
Zvýšenie stavu ostatných záväzkov  55 -
   
Zaplatená daň z príjmu právnických osôb  - 3 907 - 621
   
Peňažné prostriedky z prevádzkových činností netto  9 227 14 462
   
Kapitálové výdavky  - 4 173 - 6 762
Prijaté štátne dotácie  22 78
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku  248 162
Nákup finančných aktív určených na predaj   - - 1 370
Výnosy z predaja finančných aktív určených na predaj  4 40
Poskytnuté krátkodobé úvery  - 2 321  -
Splatenie poskytnutých krátkodobých úverov  2 437 1 062
Poskytnuté dlhodobé úvery  - 6 566 -
Výnosové úroky a ostatné prijaté finančné výnosy  196 322
Prijaté dividendy  72 23
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností  - 10 081 - 6 445
   
Zmeny iných dlhodobých záväzkov  - 1 -
Čistý zisk/ (strata) z derivátových transakcií   26 - 37
Splatenie pôžičiek  - 962 - 4 397
Príjmy z krátkodobých pôžičiek  968 1 971
Zaplatené úroky a ostatné finančné náklady  - 21 - 156
Dividendy vyplatené akcionárom  - 4 357 - 2 700
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností  - 4 347 - 5 319
   
(Zníženie)/ Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov 
 a peňažných ekvivalentov  

- 5 201 2 698

   
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka  6 961 4 231
Dopady kurzových zmien  112 32
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka  1 872 6 961
 
 

 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2005 
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1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 
Spoločnosť zostavuje štatutárnu individuálnu 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 výkazníctvo („IFRS”). 
 
Pre účely uplatnenia princípu historických cien sa v tejto konsolidovanej účtovnej závierke predpokladá, že 
Spoločnosť vznikla dňa 1. mája 1992, s účtovnou hodnotou aktív a pasív stanovenou k tomuto dátumu, po 
úpravách, ktoré vyžadovalo uplatnenie IFRS. 
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. Hoci sa tieto odhady 
opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach a činnostiach, skutočnosť sa môže od týchto 
odhadov líšiť. 
 
Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 15. marca 
2006. 
 
 Účtovným obdobím je kalendárny rok. 
 
i) Vyhlásenie o zhode 
 
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné 
výkazníctvo a všetkými platnými IFRS prijatými v rámci Európskej únie („EU“). IFRS zahŕňajú štandardy a 
interpretácie schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a Výboru pre interpretácie 
medzinárodného finančného výkazníctva („IFRIC“). 
 
Od 1. januára 2005 vyžaduje zmena slovenského Zákona o účtovníctve, aby Skupina zostavovala 
konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s IFRS prijatými v rámci EU. V súčasnosti z dôvodov schvaľovacieho 
procesu EU a činnosti Skupiny neexistuje rozdiel medzi IFRS uplatňovanými Skupinou a IFRS prijatými v rámci 
EU. 
 
ii) Zásady konsolidácie 
 
Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku Spoločnosti a dcérskych spoločností, ktoré 
Spoločnosť kontroluje. Bežným znakom kontroly je, že Skupina priamo alebo nepriamo vlastní nadpolovičný 
podiel hlasovacích práv a je schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú činnosť Spoločnosti tak, aby z jej 
činnosti získavala úžitky. Vlastné imanie a čistý zisk pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané 
samostatne v konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát. 
 
Na základe požiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní kontroly berú do úvahy okamžite uplatniteľné hlasovacie 
práva. 
 
Akvizície spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania, oceňovaním majetku a záväzkov reálnou 
hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu vyrovnania. Podiely minoritných 
akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Spoločnosti 
obstarané alebo predané počas roka sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, 
prípadne do dňa, kedy boli predané. 
 
Investície do pridružených spoločností (vo všeobecnosti investície vo výške 20 % až 50 % do vlastného imania 
spoločnosti), v ktorých má Spoločnosť podstatný vplyv, sa účtujú metódou vlastného imania. Posúdenie 
investícií do pridružených spoločností sa vykonáva v prípade náznakov zníženia hodnoty majetku, príp. pri 
náznakoch, že straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich rokoch už neexistujú. 
 
Zostatky a transakcie v rámci Skupiny, vrátane ziskov v rámci Skupiny a nerealizovaných ziskov a strát, sú 
eliminované. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli použité jednotné účtovné zásady pre podobné 
transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 
 
iii) Zmeny účtovných zásad 
 
Účtovné zásady sú použité konzistentne s účtovnými zásadami predchádzajúceho roku s výnimkou toho, že 
Skupina prijala štandardy tvoriace tzv. „stálu základňu“, ktorá má byť záväzná pre finančné roky začínajúce  

1. januára 2005 a po tomto dátume. Hlavné dôsledky tohto rozhodnutia sú popísané nižšie. 
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2. IFRS 3 – Podnikové kombinácie, IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku a IAS 38 – Nehmotný majetok 
 
Štandard IFRS 3 sa uplatňuje pri účtovaní o podnikových kombináciách, ktoré sa uskutočnili na základe dohody 
uzatvorenej k 31. marcu 2004 a neskôr. 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 môže Skupina teraz vykazovať len existujúci záväzok 
zahrnutý v účtovnej závierke nadobúdanej spoločnosti pri akvizícii. V minulosti mohol nadobúdateľ vytvoriť 
rezervu na reštrukturalizáciu bez ohľadu na to, či nadobúdaná spoločnosť tento záväzok vykázala alebo nie. 
 
Okrem toho, prijatím IFRS 3 a IAS 36 Skupina prestala pri podnikových kombináciách odpisovať goodwill 
a zaviedla na ročnej báze testovanie zníženia jeho hodnoty na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky 
(pokiaľ sa v priebehu roka nevyskytne udalosť, ktorá si vyžiada testovanie goodwillu častejšie). 
 
V prípade akvizícií s dátumom dohody k 31. marcu 2004 alebo dňom nasledujúcom po 31. marci 2004 sa 
akýkoľvek prebytok podielu Spoločnosti na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov 
a podmienených záväzkov nadobúdanej spoločnosti nad cenu zaplatenú za podnikovú kombináciu, vykazuje 
priamo v konsolidovanej účtovnej závierke. Účtovanie podnikových kombinácií pred 31. marcom 2004 nebolo 
upravené. V súvislosti s týmito akvizíciami neexistuje žiadny zostávajúci negatívny goodwill. 
 
Navyše, podľa požiadaviek revidovaného IAS 38, sa teraz doba ekonomickej životnosti nehmotného majetku 
obstaraného v podnikovej kombinácii posudzuje na úrovni jednotlivých položiek majetku, a je buď obmedzená 
alebo neobmedzená. Ak má nehmotný majetok obmedzenú životnosť, odpisuje sa počas svojej doby životnosti. 
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 hodnoty 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 zníženia hodnoty nehmotného majetku s neobmedzenou dobou použiteľnosti sa však 
vykonáva na ročnej báze, aby sa zabezpečilo, že jeho účtovná hodnota nepresiahne spätne získateľnú 
hodnotu, a to bez ohľadu na to, či existuje náznak zníženia hodnoty majetku. 
 
IFRS 5 Majetok určený na predaj a ukončované aktivity 
 
Od 1. januára 2005 Skupina prijala prospektívne štandard IFRS 5 v súlade s jeho prechodnými ustanoveniami. 
Podľa tohto štandardu má byť komponent účtovnej jednotky klasifikovaný ako ukončovaný, ak boli splnené 
kritériá na jeho klasifikáciu ako majetku určeného na predaj, alebo ak bol predaný. Položka majetku je 
klasifikovaná ako určená na predaj, ak jej účtovná hodnota bude spätne získaná skôr predajom ako stálym 
používaním. Takýto komponent predstavuje samostatnú významnú oblasť podnikania alebo geografickú oblasť, 
v ktorej sa vykonávajú aktivity, je súčasťou samostatnej koordinovanej významnej oblasti podnikania alebo 
geografickej oblasti, alebo je dcérskou spoločnosťou nadobudnutou výlučne za účelom ďalšieho predaja. 
 
Ostatné Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo 
 
Okrem štandardov spomínaných vyššie prijala Skupina prospektívne všetky nové a upravené štandardy 
a interpretácie vydané Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a Výborom pre interpretácie 
medzinárodného finančného výkazníctva („IFRIC“) Rady pre medzinárodné účtovné štandardy, ktoré sú dôležité 
pre jej činnosť a ktoré sú záväzné pre finančné roky začínajúce 1. januára 2005, okrem IAS 21 – Účinky zmien 
v kurzoch cudzích mien, ktorý bol prijatý skôr, od 1. januára 2004. 
 
Skupina neaplikovala skôr žiadny z IFRS štandardov, pri ktorom sa nevyžaduje jeho prijatie k súvahovému dňu. 
V prípadoch, že prechodné ustanovenia v prijatých IFRS umožňujú účtovnej jednotke vybrať si, či bude 
aplikovať nové štandardy prospektívne alebo retrospektívne (napr. IFRS 5), sa Skupina rozhodla prijať daný 
štandard prospektívne odo dňa prechodu. 
 
Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo, ktoré boli vydané, ale nie sú zatiaľ účinné 
 
K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané, ale nie účinné, nasledovné štandardy a interpretácie: 
- IAS 1 (revidovaný v r. 2005) Prezentácia účtovnej závierky 
- IAS 19 (revidovaný v r. 2004) Zamestnanecké požitky 
- IAS 21 (revidovaný v r. 2005) Účinky zmien v kurzoch cudzích mien 
- IAS 39 (revidovaný v r. 2005) Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie – Možnosť oceňovania reálnou 
hodnotou 
- IAS 39 (revidovaný v r. 2005) Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie – Účtovanie hedgingu peňažných 
tokov pri očakávanej vnútroskupinovej transakcii 
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- IFRS 4 Poistné zmluvy 
- IFRS 6 Prieskum a hodnotenie nerastných zdrojov 
- IFRS 7 Finančné nástroje: Prezentácia 
- IFRIC 4 Určenie, či je súčasťou zmluvy aj leasing 
- IFRIC 5 Práva na podiely z fondov pre vyradenie z prevádzky, recykláciu a obnovu životného prostredia 
- IFRIC 6 Záväzky vyplývajúce z pôsobenia na osobitnom trhu—Odpad z elektrických a elektronických zariadení 
- IFRIC 7 Aplikácia prepočtu účtovných závierok podľa IAS 29 Finančné vykazovanie v hyperinflačných 
ekonomikách 
- IFRIC 8 Rozsah IFRS 2 
- IFRIC 9 Prehodnotenie vložených derivátov 
 
Pri aplikácii týchto nových štandardov Skupina neočakáva významné dopady. 
 

 

Zhrnutie dôležitých účtovných zásad 
 
i) Mena prezentácií 
 
Na základe ekonomickej povahy zásadných udalostí a okolností bola za funkčnú menu materskej spoločnosti a 
menu prezentácie Skupiny stanovená slovenská koruna (Sk). 
 
ii) Goodwill 
 
Rozdiel medzi obstarávacou cenou a hodnotou podielu Spoločnosti na čistých identifikovateľných aktívach, 
záväzkoch a podmienených záväzkoch dcérskych spoločností obstaraných k dátumu výmennej transakcie je 
účtovaný ako goodwill a vykazovaný v aktívach v konsolidovanej súvahe. Goodwill z akvizície zahraničnej 
dcérskej spoločnosti sa účtuje ako majetok a záväzky zahraničnej spoločnosti a podľa toho sa prepočítava. 
Goodwill sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo zníženia hodnoty. Previerka 
goodwillu kvôli zníženiu hodnoty sa robí ročne, príp. častejšie, pokiaľ existujúce udalosti alebo zmeny okolností 
naznačujú, že by mohlo dôjsť k zníženiu účtovnej hodnoty. 
 
K dátumu akvizície sa obstaraný goodwill alokuje každej z jednotiek generujúcich peňažné prostriedky, pri 
ktorých sa očakáva, že budú profitovať z kombinácie. Zníženie hodnoty sa stanovuje posúdením spätne 
získateľnej hodnoty jednotky generujúcej peňažné prostriedky, na ktorú sa goodwill vzťahuje. Ak je spätne 
získateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné prostriedky menšia ako účtovná hodnota, zaúčtuje sa strata 
zo zníženia hodnoty. Ak goodwill tvorí súčasť jednotky generujúcej peňažné prostriedky a časť aktivít v rámci 
tejto jednotky sa vyraďuje, potom goodwill spojený s aktivitou určenou na vyradenie, je zahrnutý v účtovnej 
hodnote aktivity pri stanovovaní zisku alebo straty pri vyradení. Goodwill vyradený za týchto okolností sa 
oceňuje na základe relatívnych hodnôt vyradenej aktivity a časti ponechanej jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky. Strata zo zníženia hodnoty vykázaná pre goodwill sa nezúčtuje v nasledujúcom období. 
 
iii) Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa v súvahe vykazujú v obstarávacej cene. Peňažné prostriedky 
zahŕňajú hotovosť a bankové vklady. Peňažné ekvivalenty sú krátkodobé vysoko likvidné investície ľahko 
zameniteľné za hotovosť so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace od dátumu obstarania, pri 
ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde k zmene ich hodnoty. 
 
iv) Pohľadávky z obchodného styku 
 
Pohľadávky z obchodného styku sa vykazujú v nominálnej hodnote zníženej o opravnú položku na pochybné 
pohľadávky. 
 
v) Investície 
 
Investície sa členia 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 Spoločnosť v úmysle držať až do doby splatnosti, sú 
klasifikované ako investície držané do splatnosti. Investície, najmä za účelom dosiahnutia zisku z krátkodobých 
fluktuácií v cene, sú klasifikované ako investície určené na obchodovanie. Všetky ostatné investície, okrem 
úverov a pohľadávok, sú klasifikované ako investície určené na predaj. 
 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2005 
 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.  11 

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 ceny, ktorou je reálna 
hodnota protiplnenia vrátane nákladov na transakciu. Pri výpočte amortizovanej ceny sa berú do úvahy všetky 
diskonty alebo prémie pri obstaraní do doby splatnosti. Pri investíciách vykazovaných v amortizovanej cene sa 
zisky a straty vykazujú v konsolidovanom výkaze ziskov strát, ak sú investície odúčtované alebo je znížená ich 
hodnota, ako aj počas procesu amortizácie. 
 
Po počiatočnom zaúčtovaní sa investície určené na predaj a investície určené na obchodovanie oceňujú 
v reálnej hodnote. Zisky alebo straty pri investíciách určených na obchodovanie sa účtujú do výkazu ziskov a 
strát. Zisky alebo straty pri investíciách určených na predaj sa účtujú ako samostatná zložka vlastného imania, 
až kým daná investícia nie je predaná alebo iným spôsobom vyradená, alebo ak sa má znížiť hodnota 
investície. Vtedy sa kumulatívny zisk alebo strata, ktorá bola predtým vykázaná vo vlastnom imaní, vykáže vo 
výkaze ziskov a strát. 
 
Pri investíciách aktívne obchodovaných na organizovaných finančných trhoch sa reálna hodnota stanovuje na 
základe kótovaných trhových cien na konci dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri investíciách, pri 
ktorých nie je k dispozícii kótovaná trhová cena, sa reálna hodnota stanovuje na základe aktuálnej trhovej 
hodnoty iného nástroja, ktorý je vo svojej podstate rovnaký, alebo sa vypočíta na základe očakávaných 
peňažných tokov čistej majetkovej základne investície. 
 
Nákupy a predaje investícií sú zúčtované ku dňu realizácie obchodu, ktorým je deň, kedy sa dané aktívum 
doručí protistrane. 
 
vi) Finančné nástroje 
 
Finančné aktíva a pasíva vykázané v konsolidovanej súvahe zahŕňajú peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty, obchodovateľné cenné papiere, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, dlhodobé pohľadávky, 
úvery, pôžičky, investície a pohľadávky a záväzky z dlhopisov. Účtovné postupy pri vykazovaní a oceňovaní 
týchto položiek sú uvedené v príslušných účtovných postupoch v týchto poznámkach. 
 
Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú klasifikované ako majetok, záväzky alebo 
vlastné imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody. Úroky, dividendy, zisky a straty súvisiace s finančným 
nástrojom klasifikovaným ako záväzok sa účtujú ako náklady alebo výnosy, podľa toho, ako vznikli. Čiastky 
vyplatené držiteľom finančných nástrojov klasifikovaných ako vlastné imanie sa účtujú priamo do vlastného 
imania. V prípade zložených finančných nástrojov je komponent záväzku oceňovaný skôr a komponent 
vlastného imania je stanovený ako zostatková hodnota. Finančné nástroje sú započítané v prípade, že 
Spoločnosť má právne vynútiteľné právo ich kompenzovať a zamýšľa zároveň realizovať aktívum a vyrovnať 
záväzok alebo obe vzájomne započítať. 
 
Odúčtovanie finančného nástroja sa uskutoční, ak Skupina už nekontroluje zmluvné práva, ktoré zahŕňajú 
finančný nástroj, k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný, alebo ak všetky peňažné toky, ktoré 
možno pripísať danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu osobu. 
 
vii) Derivátové finančné nástroje 
 
Skupina používa derivátové finančné nástroje, napr. menové forwardy, na zabezpečenie rizík spojených 
s pohybom výmenných kurzov. Derivátové finančné nástroje sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote ku dňu 
uzavretia zmluvy a následne sa preceňujú na reálnu hodnotu. Deriváty sú zaúčtované ako majetok, ak je ich 
reálna hodnota kladná, a ako záväzky, ak je záporná. 
 
Zisky alebo straty zo zmien reálnej hodnoty derivátov, ktoré sa neúčtujú ako zabezpečovacie deriváty, sa účtujú 
priamo do výkazu ziskov a strát ako finančné výnosy alebo náklady. 
 
Reálna hodnota menových forwardov sa stanoví na základe aktuálnych forwardových kurzov pre forwardy 
s podobnou splatnosťou. 
 
S určitými vloženými derivátmi sa zaobchádza ako so samostatnými derivátmi, ak sú splnené nasledovné 
podmienky: 
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- ich ekonomické charakteristiky a riziká úzko nesúvisia s ekonomickými charakteristikami základnej 
zmluvy, 

- samostatný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by vyhovoval definícii derivátu, a 
- hybridný (kombinovaný) nástroj nie je vykázaný v reálnej hodnote, pričom zmeny reálnej hodnoty sú 

vykázané v čistom zisku za bežný rok. 
 
viii) Zabezpečovanie 
 
Na účely účtovania o zabezpečení neboli žiadne transakcie označené ako zabezpečovacie nástroje. 
 
ix) Zásoby 
 
Zásoby, vrátane nedokončenej výroby, sú vykázané v obstarávacej cene alebo v čistej realizovateľnej hodnote, 
podľa toho, ktorá je nižšia, po vytvorení opravnej položky na pomaly obrátkové a zastarané položky. Čistá 
realizovateľná hodnota je predajná cena v bežnom obchodnom styku znížená o náklady na dokončenie, 
marketing a distribúciu. Cena nakupovaného tovaru, vrátane zásob ropy, sa stanoví predovšetkým na základe 
metódy FIFO. Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa priamy materiál, priame mzdy a príslušnú 
časť režijných nákladov na výrobu, vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úvery a pôžičky. 
Nerealizovateľné zásoby sa odpisujú v plnej výške. 
 
x) Dlhodobý hmotný majetok 
 
Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulovanú stratu 
zo zníženia hodnoty. Pri predaji alebo vyradení majetku sa obstarávania cena a oprávky odúčtujú a zisk alebo 
strata vyplývajúce z predaja alebo vyradenia sú zahrnuté do konsolidovaného výkazu ziskov a strát. 
 
Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa nákupnú cenu vrátane dovozného cla 
a nevratných daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvedením majetku do prevádzkyschopného 
stavu a na miesto, na ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery a pôžičky.  
Odhadované náklady na vyradenie z prevádzky a rekultiváciu sa aktivujú pri počiatočnom vykázaní alebo vtedy, 
keď sa rozhodne o vyradení z prevádzky. Zmeny v odhadoch upravujú účtovnú hodnotu dlhodobého hmotného 
majetku. Výdavky vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý majetok uvedený do prevádzky, napr. na opravy, údržbu 
a režijné náklady (okrem nákladov na pravidelnú údržbu a nákladov na revíziu), sa bežne účtujú do výkazu 
ziskov a strát v období, v ktorom náklady vznikli. Náklady na pravidelnú údržbu a revíziu sa aktivujú ako 
samostatný komponent súvisiaceho majetku. 
 
Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. Táto zahŕňa 
náklady na dlhodobý hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa neodpisujú, až kým 
príslušný majetok nie je pripravený na použitie. 
 
Pozemky vlastnené ku dňu zápisu do Obchodného registra boli vykázané v hodnotách podľa legislatívy platnej 
v čase zápisu Spoločnosti do Obchodného registra. Tieto hodnoty sú považované za obstarávaciu cenu. 
Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene zníženej o opravné položky. Pozemky sa neodpisujú. 
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xi) Nehmotný majetok 
 
Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a z podnikovej akvizície reálnou 
hodnotou k dátumu obstarania. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade pravdepodobnosti, že Spoločnosti 
budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať práve danému majetku a obstarávacia cena 
tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť. 
 
Pri prvotnom vykázaní sa na skupinu nehmotného majetku aplikuje nákladový model. Odhadovaná doba 
životnosti tohto nehmotného majetku je buď konečná alebo neobmedzená. Majetok s konečnou dobou 
životnosti je odpisovaný rovnomerne počas odhadovanej doby jeho životnosti. Doba a metóda odpisovania sa 
preverujú raz ročne, vždy na konci účtovného obdobia. Nehmotný majetok, s výnimkou nákladov na vývoj, 
vytvorený v rámci podniku, sa neaktivuje a výdavky sa účtujú oproti ziskom v roku, v ktorom vznikli. Nehmotný 
majetok sa testuje na zníženie hodnoty ročne, buď samostatne, alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky. Doba životnosti sa taktiež skúma raz ročne a v prípade potreby sa vykonajú úpravy prospektívne. 
 
Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. Vzniknutý náklad na vývoj jednotlivého projektu sa 
prenáša do ďalšieho obdobia, ak existuje primerané uistenie o jeho budúcej návratnosti. Po prvotnom vykázaní 
nákladu na vývoj sa použije nákladový model, pri ktorom sa vyžaduje, aby bol majetok zaúčtovaný v 
obstarávacej cene zníženej o opravné položky. Náklady sa v štádiu vývoja nedajú odpisovať. Kým majetok nie 
je zaradený do používania, previerka zníženia účtovnej hodnoty nákladov na vývoj sa robí ročne. Keď v 
priebehu roka, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka, vznikne náznak, že účtovná hodnota nemusí byť spätne 
získateľná, previerka sa robí častejšie.  
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xii) Odpisy a amortizácia 
 
Každá zložka nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa odpisuje rovnomerne počas 
očakávanej priemernej doby ekonomickej životnosti nasledovne:  
 
 Roky 

 
Budovy 30 - 40 
Stroje a zariadenia 8 - 15 
Ostatný dlhodobý majetok 4 - 8 
 
Prenajatý majetok sa odpisuje rovnomerne počas odhadovanej doby prenájmu alebo počas doby životnosti 
majetku, podľa toho, ktorá je kratšia. Náklady na pravidelnú údržbu a revíziu sa odpisujú dovtedy, pokiaľ sa 
nezačne s ďalšou, podobnou údržbou. 
 
Životnosť a odpisové metódy sa preverujú minimálne raz ročne, s cieľom zabezpečiť konzistentnosť metódy 
a doby odpisovania s očakávaným prílivom ekonomických úžitkov z dlhodobého hmotného majetku. 
 
xiii) Zníženie hodnoty majetku 
 
Pri dlhodobom hmotnom majetku a nehmotnom majetku sa posúdi, či došlo k zníženiu hodnoty majetku, ak je 
posúdenie na ročnej báze vyžadované alebo ak udalosti alebo zmeny okolností indikujú, že účtovná hodnota 
majetku nie je návratná. Strata z poklesu hodnoty majetku sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 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 vyradenia 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. 
 
xiv) Úvery a pôžičky 
 
Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote prijatého protiplnenia po odpočítaní nákladov 
spojených so získanou pôžičkou. Po prvotnom vykázaní sa vykazujú v amortizovanej zostatkovej cene použitím 
metódy efektívnej úrokovej miery. Amortizovaná zostatková cena sa vypočíta tak, že sa zohľadnia všetky 
náklady a diskonty alebo prémie pri vysporiadaní. Zisky a straty sa vykazujú v čistom hospodárskom výsledku 
po odúčtovaní záväzkov alebo znížení ich hodnoty, ako aj počas amortizácie okrem prípadov, keď sa aktivujú 
ako náklady na úvery a pôžičky. 
 
xv) Rezervy na záväzky a poplatky 
 
Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť v dôsledku 
minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný 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. Výška rezervy 
predstavuje súčasnú hodnotu 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. 
 
Rezerva na odstupné 
 
Zamestnanci Skupiny majú podľa slovenskej legislatívy a na základe podmienok stanovených v Kolektívnej 
zmluve medzi Spoločnosťou a jej zamestnancami hneď po ukončení pracovného pomeru nárok na odstupné. 
Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv v priloženej konsolidovanej súvahe, pokiaľ je definovaný a 
oznámený plán zníženia počtu pracovníkov a pokiaľ sú splnené podmienky na jeho implementáciu. 
 
Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
 
Výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia vzťahujúce sa na súčasné či budúce výnosy sa účtujú do 
nákladov alebo sa aktivujú. Na výdavky súvisiace s existujúcim stavom spôsobeným činnosťou v minulosti, 
ktoré neprinášajú súčasný ani budúci zisk, sa vytvára rezerva za účelom vykázania nákladu v tom roku, 
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v ktorom boli identifikované. Oceňovanie záväzkov je založené na súčasných právnych požiadavkách 
a existujúcej technológii. Rezerva na záväzky z titulu ochrany životného prostredia sa tvorí v prípade, že je 
pravdepodobné, že záväzok vznikol a že jeho výška sa dá spoľahlivo odhadnúť. 
 
Rezerva na odchodné 
 
Penzijné programy 
 

Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa má 
poskytnúť, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je vek, odpracované roky alebo výška 
kompenzácie. Program so stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého Skupina platí fixné 
príspevky a nebude mať žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie príspevky v prípade, že 
v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých zamestnaneckých požitkov týkajúcich sa 
zamestnaneckých služieb v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach. 
 
Finančne nezaistený penzijný program so stanovenými požitkami 
 

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 11 priemerných platov, tzv. odchodné. Minimálna požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, 
požadujúca vyplatenie jednomesačnej priemernej mzdy pri odchode do starobného alebo invalidného 
dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá.  
 
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. prírastkovej 
poistno-matematickej metódy. 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.  
 
Penzijný program so stanovenými príspevkami 
 
Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia.  
 
Skupina odvádza počas roka príspevky do štátnych programov nemocenského, zdravotného a sociálneho 
poistenia, ako aj do fondu nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške vychádzajúcej z hrubých miezd. 
Počas celého roka Skupina odvádzala tieto príspevky vo výške 35,2 % (2004: 35,2 %) z hrubých miezd až do 
výšky mesačného platu medzi 22 tisíc Sk až 43 tisíc Sk a 24 tisíc Sk až 47 tisíc Sk do 30. septembra 2005, 
respektíve po tomto dátume, pričom príspevky zamestnancov činili ďalších 13,4 % (2004: 13,4 %). Náklady na 
uvedené odvody uhradené Skupinou 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. 
 

Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru 
 
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru sú splatné v prípade, že sa zamestnancov pracovný 
pomer skončí pred riadnym dátumom odchodu do dôchodku, alebo v prípade, že zamestnanec súhlasí 
s dobrovoľným ukončením pracovného pomeru výmenou za tieto požitky. Skupina vykazuje požitky vyplývajúce 
z ukončenia pracovného pomeru vtedy, keď je preukázateľne rozhodnutá ukončiť pracovný pomer súčasných 
zamestnancov v súlade s podrobným formálnym plánom bez možnosti odvolania, alebo poskytnúť požitky 
vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru v dôsledku ponuky predloženej za účelom podpory dobrovoľného 
zníženia stavu zamestnancov. Požitky splatné viac ako 12 mesiacov po súvahovom dni sú znížené na súčasnú 
hodnotu. 
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Podiel na zisku a bonusové programy 
 
Záväzok zo zamestnaneckých výhod vo forme podielov na zisku a bonusových programov je zaúčtovaný 
v položke Iné 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 Iné záväzky. 
Dlhodobá časť sa vypláca po uplynutí troch rokov od daného roku vrátane. Vyplatenie dlhodobej časti podlieha 
schváleniu na riadnom valnom zhromaždení a vykazuje sa v položke Ostatné dlhodobé záväzky.  
 
Záväzky z podielov na zisku a bonusových programov sú ocenené v očakávanej výške, ktorá by mala byť 
vyplatená v čase ich vyrovnania. 
 
Ostatné 
 
Skupina takisto vypláca isté odmeny pri pracovných a životných jubileách, ako aj odškodnenie pri pracovných 
úrazoch. 
 
Záväzok vzťahujúci sa k odmene 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 na základe očakávaných budúcich peňažných tokov 
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 ich vzniku. Zmeny a úpravy programu odmien pri 
pracovných a životných jubileách sú zúčtované do výnosov a nákladov počas priemernej zostávajúcej doby 
služby príslušných zamestnancov.  
 
xvi) Lízing 
 
Majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom sa na Skupinu prenášajú v podstate všetky výhody a 
riziká charakteristické pre vlastníctvo prenajatého majetku, sa na začiatku nájomného vzťahu aktivuje 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. Finančná zložka sa účtuje do 
nákladov. Aktivovaný prenajatý majetok sa odpisuje počas odhadovanej doby životnosti majetku alebo počas 
doby lízingu, podľa toho, ktorá z nich je kratšia. Počiatočné priame náklady spojené s uzatvorením zmluvy na 
finančný lízing sú pripočítané k účtovnej hodnote prenajatého majetku a vykazované počas doby trvania lízingu 
rovnako ako výnosy z lízingu. Prenájom, pri ktorom podstatnú časť rizík a výhod charakteristických pre 
vlastníctvo majetku znáša prenajímateľ, sa klasifikuje ako operatívny lízing. Platby realizované za operatívny 
lízing sa vykazujú ako náklad vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby trvania lízingu. 
 
xvii) Štátne dotácie 
 
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení všetkých 
podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje sa ako výnos 
počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. 
Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa účtuje do výnosov 
budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do výkazu ziskov a strát počas odhadovanej životnosti 
príslušného majetku. 
 
xviii) Rezervy 
 
Rezervy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke nepredstavujú rezervy určené na výplatu dividendy. 
Rezervy určené na výplatu dividendy sa stanovujú na základe zisku Spoločnosti vykázaného v individuálnej 
účtovnej závierke zostavenej v súlade so slovenskou účtovnou legislatívou. 
 
Rezerva na kurzové rozdiely 
 
Táto rezerva sa používa na kurzové rozdiely z konsolidácie účtovnej závierky zahraničných subjektov. Kurzové 
rozdiely vyplývajúce z monetárnej položky, ktorá je v podstate súčasťou čistého podielu spoločnosti v 
zahraničnej jednotke, sa vykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke ako vlastné imanie dovtedy, kým sa čistý 
podiel nepredá. Po predaji príslušného podielu sa kumulatívna rezerva, resp. rezerva na kurzové rozdiely 
vykazuje ako výnos alebo náklad v rovnakom období, v ktorom sa vykáže zisk alebo strata z predaja. 
 
 
xix) Dividendy 
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Dividendy sa účtujú v období, v ktorom ich akcionári schválili. 
 
xx) Vykazovanie výnosov 
 
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené s 
transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty a 
zľavy, po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode rizík a výhod.  
 
Úroky sa vykazujú proporcionálne zohľadňujúc efektívny výnos z príslušného majetku. 
 
Splatné dividendy sa vykazujú v čase, keď akcionárom vznikne právo na ich vyplatenie. 
 
Zmeny reálnej hodnoty derivátov, o ktorých sa neúčtuje ako o zabezpečovacích derivátoch, sú zaúčtované do 
výnosov v období, v ktorom nastala zmena. 
 
xxi) Náklady na prijaté úvery a pôžičky 
 
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou kvalifikovateľného 
majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté úvery a pôžičky sa začína vtedy, keď prebiehajú činnosti na 
prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady na prijaté úvery a pôžičky. Náklady na 
prijaté úvery a pôžičky sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady 
na prijaté úvery a pôžičky tvoria nákladové úroky a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi, vrátane 
kurzových rozdielov z úverov a pôžičiek v cudzej mene, použitých na financovanie týchto projektov v rozsahu, v 
akom sa považujú za úpravu úrokových nákladov. 
 
xxii) Daň z príjmov 
 
Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odloženej dane. Na výpočet odloženej dane sa používa záväzková 
metóda. Odložené dane z príjmov odrážajú čisté daňové dopady dočasných rozdielov medzi účtovnou 
hodnotou majetku a záväzkov vykázanou pre účely finančného výkazníctva a hodnotami použitými pre daňové 
účely. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú daňovými sadzbami, ktoré by sa mali uplatniť na 
zdaniteľný príjem v rokoch, v ktorých sa očakáva, že sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie 
odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli 
zo spôsobu realizácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktorý spoločnosť očakáva k 
súvahovému dňu. 
 
Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú vtedy, keď je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný 
zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú dať umoriť. Spoločnosť ku každému súvahovému dňu 
prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové pohľadávky a účtovnú hodnotu odložených daňových 
pohľadávok. Spoločnosť vykazuje predtým nezaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je 
pravdepodobné, že budúci zdaniteľný zisk umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala. 
Spoločnosť naopak znižuje účtovnú hodnotu odloženej daňovej pohľadávky vtedy, ak už nie je pravdepodobné, 
že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, ktorý umožní umoriť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku. 
 
Splatná daň a odložená daň sa účtuje priamo do vlastného imania, ak sa daň týka položiek, ktoré sa účtujú v 
rovnakom alebo inom období priamo do vlastného imania, vrátane úpravy počiatočného stavu rezerv, 
vyplývajúcej zo zmeny účtovných zásad, ktoré sa uplatňujú retrospektívne. 
 
xxiii) Devízové transakcie 
 
Devízové transakcie sa účtujú v mene prezentácie, pričom pri čiastke v cudzej mene sa použije výmenný kurz 
medzi menou prezentácie a cudzou menou platný v deň uskutočnenia transakcie. Kurzové rozdiely zo 
zúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v ktorom boli prvotne zaúčtované, sa vykazujú v 
konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období, v ktorom vznikli. Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej 
mene sa prepočítavajú kurzom prezentácie platným v súvahový deň. Položky ocenené v reálnej hodnote a 
vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným v deň stanovenia ich reálnej hodnoty. Kurzové 
rozdiely z obchodných pohľadávok a záväzkov sú zaúčtované do prevádzkového zisku, kým kurzové rozdiely z 
pôžičiek sú zaúčtované ako finančný výnos alebo náklad. 
 
Majetok a záväzky zahraničných subjektov sa prepočítavajú kurzom platným k súvahovému dňu, kým výnosy a 
náklady sa prepočítavajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie. Všetky výsledné kurzové rozdiely 
sa vykazujú v rezerve na kurzové rozdiely, ktorá je súčasťou vlastného imania. Pri predaji zahraničnej účtovnej 
jednotky sa odložená kumulatívna čiastka vykázaná vo vlastnom imaní, týkajúca sa konkrétnej zahraničnej 
účtovnej jednotky, vykáže vo výkaze ziskov a strát. 
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xxiv) Zisk na akciu  
 
Výpočet základných ziskov na akciu vychádza zo zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom, použitím 
váženého priemerného počtu akcií, po odpočítaní priemerného počtu vlastných akcií držaných počas účtovného 
obdobia. 
 
xxv) Zverejňovanie podľa segmentov 
 
Na účely riadenia je Skupina rozdelená do troch veľkých prevádzkových segmentov: Rafinéria a marketing, 
Petrochémia a Podnikové služby a ostatné. Tieto segmenty tvoria základ, na ktorom Skupina zverejňuje 
informácie o primárnom segmente. Geografické segmenty poskytujú produkty alebo služby v rámci konkrétneho 
ekonomického prostredia, ktoré je vystavené iným rizikám a generuje iné výnosy ako zložky pôsobiace v iných 
ekonomických prostrediach. 
 
xxvi) Podmienené záväzky 
 
Podmienené záväzky sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, okrem podmienených záväzkov 
nadobudnutých v rámci podnikovej kombinácie. V poznámkach k účtovnej závierke sa zverejňujú len vtedy, ak 
možnosť úbytku zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky nie je časovo vzdialená. Podmienené aktíva sa 
nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, ale zverejňujú sa, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť 
ekonomické úžitky. 

 

Významné účtovné posúdenia a odhady 
 
Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad 
Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie vedenie posúdilo významnosť dopadu na čiastky vykázané 
v účtovnej závierke (s výnimkou tých, ktoré v sebe zahŕňajú odhady, ktoré spomíname nižšie). Podrobnejší 
popis posúdení je uvedený v príslušných poznámkach, avšak najdôležitejšie posúdenia sa týkajú: 
 

- environmentálnej rezervy, 
- vytvorenia zdaniteľného príjmu voči ktorému je možné zaúčtovať odložené daňové pohľadávky, 
- výsledku niektorých súdnych sporov a správnych konaní, 
- matematicko-poistných odhadov použitých pri výpočte záväzkov týkajúcich sa odchodného. 

 
Zdroje neistoty pri odhadoch 
 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú dopad 
na čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto odhady sú založené 
na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť. 
Podrobnejší popis odhadov je uvedený v príslušných poznámkach, avšak najvýznamnejšie odhady sa týkajú: 
 

- výpočtu reálnej hodnoty finančných nástrojov, 
- stanovenia doby životnosti dlhodobého hmotného majetku, 
- vyčíslenia a načasovania environmentálnych záväzkov, 
- zníženia hodnoty hmotného majetku a goodwillu. 
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2 Nehmotný majetok 

 Softvér

mil. Sk

Goodwill

mil. Sk

 Ostatný nehmotný 
majetok a 

oceniteľné práva 
mil. Sk 

Spolu

mil. Sk
  
Stav k 1. januáru 2004  
Obstarávacia cena 620 335 596 1 551
Oprávky a zníženie hodnoty - 433 - 35 - 372 - 840
Zostatková hodnota 187 300 224 711
  
Rok končiaci 31. decembra 2004  
Počiatočná zostatková hodnota 187 300 224 711
 - prírastky 72 - 33 105
 - odpisy  - 78 - 22 - 10 - 110
 - zníženie hodnoty - - 278 - - 278
 - úbytky - 1 - - 2 - 3
- dopad kurzových rozdielov - - 1 1
Konečná zostatková hodnota 180           - 246 426
  
Stav k 31. decembru 2004  
Obstarávacia cena 593 335 626 1 554
Oprávky a zníženie hodnoty  - 413 - 335 - 380 - 1 128
Zostatková hodnota 180 - 246 426
  
Rok končiaci 31. decembra 2005  
Počiatočná zostatková hodnota 180 - 246 426
 - prírastky 88 - 312 400
 - odpisy  - 93 - - 20 - 113
 - zníženie hodnoty - 1 - - - 1
 - úbytky 2 - - 2
 - presuny 167 - - 167 -
Konečná zostatková hodnota 343 - 371 714
  
Stav k 31. decembru 2005  
Obstarávacia cena 858 335 760 1 618
Oprávky a zníženie hodnoty  - 515 - 335 - 389 - 904
Konečná zostatková hodnota 343 - 371 714
  
 
 
Za rok končiaci 31. decembra 2005: 
 
• Softvér sa odpisuje rovnomerne počas jeho ekonomickej životnosti, ktorá je maximálne 5 rokov 
 
• Goodwill vznikol pri akvizícii spoločnosti MOL Slovensko, s.r.o. Následne po previerke zníženia spätne 

získateľnej hodnoty príslušnej jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky sa účtovná hodnota goodwillu 
znížila v roku 2004 na nulu.  

 
• Skupina nemá žiadny nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti. 
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3 Dlhodobý hmotný majetok 
 
 Pozemky, 

budovy 
a stavby

mil. Sk

Stroje 
a zariadenia

mil. Sk

Ostatné strojné 
zariadenia 
a prístroje 

mil. Sk 

Nedokončené 
investície

mil. Sk
Spolu

mil. Sk
  
Stav k 1. januáru 2004  
Obstarávacia cena 27 357 36 904 180 4 504 68 945
Oprávky a zníženie hodnoty - 7 708 - 23 671 - 42 - - 31 421
Zostatková hodnota 19 649 13 233 138 4 504 37 524
  
Rok končiaci 31. decembra 2004  
Počiatočná zostatková hodnota 19 649 13 233 138 4 504 37 524
- prírastky 14 30 - 6 788 6 832
- odpisy  - 584 - 2 338 - 13 - - 2 935
- zníženie hodnoty - 377 - 69 - 1 - 10 - 457
- zúčtovanie zníženia hodnoty 40 7 - 11 58
- úbytky - 130 - 65 - 4 - 158 - 357
- kurzové rozdiely 41 6 1 1 49
- presuny 2 020 3 283 27 - 5 330 -
Konečná zostatková hodnota 20 673 14 087 148 5 806 40 714
  
Stav k 31. decembru 2004  
Obstarávacia cena 29 264 39 754 220 5 837 75 075
Oprávky a zníženie hodnoty - 8 591 - 25 667 - 72 - 31 - 34 361
Zostatková hodnota 20 673 14 087 148 5 806 40 714
  
Rok končiaci 31. decembra 2005  
Počiatočná zostatková hodnota 20 673 14 087 148 5 806 40 714
- prírastky 3 323 13 3 601 3 940
- odpisy  - 697 - 2 250 - 6  - - 2 953
- zníženie hodnoty - 445 - 48 - - 2 - 495
- úbytky - 195 - 28 - 8 - 85 - 316
- presun do majetku klasifikovaného ako 

určený na predaj  - 587 - 48
 

- 10 - - 645
- kurzové rozdiely 35 7 - 14 56
- presuny 1 701 5 899 72 - 7 672 -
Konečná zostatková hodnota 20 488 17 942 209 1 662 40 301
  
Stav k 31. decembru 2005  
Obstarávacia cena 29 256 44 676 830 1 693 76 455
Oprávky a zníženie hodnoty - 8 768 - 26 734 - 621 - 31 - 36 154
Zostatková hodnota 20 488 17 942 209 1 662 40 301
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Finančný lízing 
 
Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa strojné zariadenia obstarané formou finančného lízingu so 
zostatkovou hodnotou 1 mil. Sk (31. decembra 2004: 3 mil. Sk) 
 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok odpísaný v plnej výške 
 
Niektoré položky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v obstarávacej cene 14 524 mil. Sk  
(31. decembra 2004: 14 813 mil. Sk) sú plne odpísané, pričom tento majetok sa stále používa. 
 
Štátne dotácie 
 
Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 738 mil. Sk (31. decembra 2004: 806 mil. Sk), 
ktorý bol financovaný zo štátnych dotácií (pozn. 15). Časť tohto majetku v účtovnej hodnote 255 mil. Sk  
(31. decembra 2004: 237 mil. Sk) predstavujú nedokončené investície a zvyšok sa v súčasnosti používa na 
podnikateľské účely. Majetok bol naprojektovaný a vybudovaný tak, aby ho v prípade stavu ohrozenia mohli 
využívať štátne orgány vrátane ozbrojených síl SR. V takýchto prípadoch môže byť právo užívania k tomuto 
majetku obmedzené. 
 
Majetok určený na predaj  
 
Majetok určený na predaj predstavuje určité položky majetku zo segmentu Rafinéria a marketing (s účtovnou 
hodnotou 584 mil. Sk) a zo segmentu Podnikové služby (61 mil. Sk). Predaj by mal byť ukončený do 12 
mesiacov. Očakáva sa, že výnosy z predaja presiahnu čistú účtovnú hodnotu tohto majetku. 
 
Zmeny účtovných zásad 
 
V súlade s požiadavkami IAS 16 sa od 1. januára 2005 aktivujú náklady na pravidelnú údržbu a revíziu 
výrobných prevádzok. Tieto náklady sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovali do nákladov. Prijatím 
uvedeného štandardu sa zvýšil konsolidovaný čistý zisk za bežné účtovné obdobie o 520 mil. Sk. 
 
Zmeny v odhadoch 
 
V súlade s požiadavkami vyššie uvedeného štandardu vykonala Skupina ročné prehodnotenie doby životnosti 
hmotného majetku slúžiacej na určenie odpisovej sadzby, na základe ktorého sa konsolidovaný čistý zisk za 
bežné účtovné obdobie zvýšil o 734 mil. Sk, po odpočítaní odloženej dane. 
 
Zníženie hodnoty podľa segmentov 
 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Rafinéria a marketing  
Čerpacie stanice 347 271
Výroba mazív 21 64
Rafinéria - 9
Podnikové služby a ostatné   
Rekreačné zariadenia (určené na predaj - Rekreacentrum) 109 67
SOUCH určené na predaj štátu - 35
Ostatné (nevýrobné aktíva) 18 11
Spolu 495 457
  
Zúčtovanie zníženia hodnoty – Rafinéria a marketing - - 32
Zúčtovanie zníženia hodnoty – Podnikové služby a ostatné - - 26
Čisté zníženie hodnoty spolu 495 399
 
 

 

 
 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2005 
 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.  22 

4 Podiely v konsolidovaných spoločnostiach  

Obchodné meno 
Krajina 
registrácie Rozsah činnosti 

Majetková 
účasť 
 2005 

Majetková 
účasť
 2004

Rafinéria a marketing     
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, spol. s r.o. Slovensko Veľko- a maloobchod 100 % 100 %
Slovnaft Trans, a.s. Slovensko Transport  100 % 100 %
Slovnaft VÚRUP, a.s. Slovensko Výskum a vývoj 100 % 100 %
Slovnaft Ukrajina, s.r.o. Ukrajina Veľkoobchod 89 % 89 %
Ukrslovnaft, s.r.o. Ukrajina Maloobchod 85 % 85 %
SWS, s.r.o. Slovensko Podporné služby pri preprave 51 % 51 %
    
Petrochémia    
    
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Slovensko Petrochemická výroba a 

obchodovanie 
100 % -

    
Podnikové služby a ostatné    
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. 
 
Spoločnosť je jediným zakladateľom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., založenej zakladateľskou 
listinou zo dňa 17. augusta 2005. Nominálna hodnota podielu v spoločnosti je 200 tis. Sk. Spoločnosť Slovnaft 
Petrochemicals, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Obvodného súdu Bratislava I dňa 6. septembra 
2005. 
 
5 Ostatné podiely  

i) Podiely v pridružených spoločnostiach 

 

   

Majetková 
účasť 
2005

Majetková 
účasť
2004

Zostatková 
hodnota 

investície  
2005 

mil. Sk 

Zostatková 
hodnota 

investície 
2004

mil. Sk
Rafinéria a 
marketing    
Messer 
Slovnaft, s.r.o. 

Slovensko Výroba technických 
plynov 49,00 % 49,00 % 99 97

Podnikové 
služby a 
ostatné 

 

  
Chémia, a.s. Slovensko Služby 49,00 % 49,00 % 4 53
Petrimex, a.s.  Slovensko Obchodná činnosť 33,18 % 33,18 % - -
Spolu   103 150
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ii) Finančné aktíva určené na predaj 

  
 
 
 
Krajina 

 
 
 
 
Činnosť 

Majetková 
účasť 
2005

Majetková 
účasť 
2004 

Zostatková 
hodnota 

investície 
2005 

mil. Sk 

Zostatková 
hodnota 

investície 
2004

mil. Sk
Dlhodobé     
 
 
TVK Rt. 

 
 
Maďarsko

Petrochemická 
výroba a 
obchodovanie 8,03 %

 
 

8,03 % 1 542 1 360
Spolu    1 542 1 360
      

 

  
 
 
 
Krajina 

 
 
 
 
Činnosť 

Majetková 
účasť 
2005

Majetková 
účasť 
2004 

Zostatková 
hodnota 

investície 
2005 

mil. Sk 

Zostatková 
hodnota 

investície 
2004

mil. Sk
Krátkodobé      

Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. Slovensko 
Zdravotné 
poistenie 51, 00 %

 
51,00 % - -

 
 
Pokoj DDP Slovensko 

Doplnkové 
dôchodkové 
poistenie 32,95 %

 
 

32,95 % - -
 
Incheba, a.s. 

 
Slovensko 

Organizovanie 
výstav 0,59 %

 
0,59 % 

 
1 1

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

 
5,60 % 

 
- -

 
Theben, a.s. Slovensko 

Vydavateľská 
činnosť 7,71 %

 
7,71 % 

 
- -

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

Sprostredkova-
teľská činnosť -

 
6,08 % 

 
- 1

Spolu    1 2
     
 
 
Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. (51 %-ná majetková účasť) nebola v predchádzajúcich rokoch zahrnutá do 
konsolidácie z dôvodu prísnej regulácie slovenského zdravotníctva, ktorá neumožňovala Spoločnosti vykonávať 
kontrolu. Keďže z tohto podielu sa neočakával žiadny finančný prínos, účtovná hodnota investície sa znížila na 
nulu. V roku 2005, po legislatívnych zmenách, sa transformovala na akciovú spoločnosť. Pred transformáciou v 
júni 2005 uzavrela Spoločnosť zmluvu o budúcom predaji akcií transformovanej spoločnosti. Taktiež uzavrela 
kúpne a predajné opcie s rovnakou cenou na všetky akcie transformovanej Spoločnosti. V dôsledku tejto 
dohody Spoločnosť nemá kontrolu nad touto spoločnosťou a nezahrnula ju do konsolidácie. 
 
Poisťovňa DDP Pokoj nebola v predchádzajúcich rokoch účtovaná metódou vlastného imania z dôvodu prísnej 
regulácie zo strany štátu týkajúcej sa doplnkového dôchodkového poistenia, ktorá neumožňovala, aby sa 
Spoločnosť podieľala na rozhodovaní o jej finančných a prevádzkových záležitostiach. Keďže z tohto podielu sa 
neočakával žiadny finančný prínos, účtovná hodnota investície sa znížila na nulu. V roku 2005, po legislatívnych 
zmenách, sa začal transformačný proces poisťovne DDP Pokoj na akciovú spoločnosť. Táto transformácia 
zatiaľ nebola ukončená, nakoľko sa čaká na jej schválenie regulačným orgánom. DDP Pokoj nie je zahrnutá do 
tejto účtovnej závierky metódou vlastného imania. 
 
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 TVK Rt. Spoločnosti. Spoločnosť TVK Rt. je dcérska spoločnosť spoločnosti MOL Rt., 
konsolidovaná metódou úplnej konsolidácie. Spoločnosť Hermész Kft. uzatvorila tiež kúpne a predajné opcie 
na rovnakú cenu. Opcie sa dajú uplatniť len pri výskyte udalosti s nízkou pravdepodobnosťou, počas obdobia 
končiaceho 31. decembra 2006. Kvôli týmto obmedzujúcim podmienkam bola reálna hodnota opcií 
k súvahovému dňu stanovená na nulu. 
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6 Ostatné dlhodobé aktíva 

 2005 
mil. Sk 

2004
mil. Sk

  
Dlhodobé pohľadávky 47 62
Preddavky na nedokončené investície - 39
Poskytnuté úvery 6 539 -
Spolu 6 586 101
  
 
 
Dlhodobé pohľadávky sú vykázané po zohľadnení opravnej položky vo výške 81 mil. Sk (31. december 2004: 
75 mil. Sk).  
 
Poskytnuté úvery zahŕňajú úver poskytnutý spoločnosti MOL Rt. Úver bol poskytnutý čiastočne v USD s 
úrokovou mierou 1M LIBOR – 0,54 % a čiastočne v EUR s úrokovou mierou 1M EURIBOR – 0,54 %. Úver je 
splatný 31. januára 2007. 
  

 
7 Zásoby 

 2005
Obstarávacia 

cena
mil. Sk

2005
Čistá realizovateľná 

hodnota
mil. Sk

2004 
Obstarávacia 

cena 
mil. Sk 

2004
Čistá realizovateľná 

hodnota
mil. Sk

  
Suroviny  1 026 938 1 628 1 528
Nakúpená ropa 578 578 - -
Nedokončená výroba a polotovary 2 491 2 491 1 607 1 607
Hotové výrobky 2 519 2 518 1 400 1 400
Tovar určený na ďalší predaj 278 278 299 299
Spolu 6 892 6 803 4 934 4 834
  
 
 
8 Pohľadávky z obchodného styku 

 2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

 
Pohľadávky z obchodného styku 10 178 8 784
Opravná položka k pochybným pohľadávkam - 334 - 735
Spolu 9 844 8 049
 
 
 
9 Ostatné obežné aktíva 

 2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

 
Pohľadávky z titulu DPH, cla a ostatných daní 1 829 1 068
Pohľadávky z titulu spotrebnej dane 223 589
Pohľadávky postúpené spoločnosti MOL Rt. 2 164 -
Poskytnuté zálohy na zásoby 3 118
Poskytnuté úvery 59 -
Náklady budúcich období 74 85
Ostatné 13 20 
Spolu 4 365 1 880
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10 Peniaze a peňažné ekvivalenty 

 2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

  
Peniaze v banke - SKK  477 396
Peniaze v banke - EUR 262 361
Peniaze v banke - USD 62 31
Peniaze v banke – ostatné meny 212 758
Pokladničná hotovosť - SKK 3 2
Pokladničná hotovosť - EUR 1 -
Pokladničná hotovosť - USD - 1
Pokladničná hotovosť - ostatné meny 59 -
Krátkodobé bankové vklady - SKK 490 3 535
Krátkodobé bankové vklady - EUR 83 118
Krátkodobé bankové vklady - USD 58 68
Krátkodobé bankové vklady - PLN 34 1 514
Krátkodobé bankové vklady - ostatné meny - 529
Ostatné peňažné ekvivalenty 131 -
Spolu 1 872 7 313
 
 
Úrokové sadzby na bežných účtoch sa pohybujú od 0,35 % do 3,00 % (2004: 1,5 % až 2,5 %) a pri 
krátkodobých vkladoch od 0,6 % do 7,68 % (2004: 1,35 % až 7,0 %).  
 
Na účely konsolidovaného výkazu peňažných tokov sa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty skladajú z 
nasledovných položiek: 
 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
 
Peniaze v banke  1 013 1 194
Pokladničná hotovosť  63 3
Krátkodobé bankové vklady 665 5 764
Ostatné peňažné ekvivalenty 131 -
Spolu 1 872 6 961
 
 
 
Peňažné prostriedky v hodnote 352 mil. Sk boli v roku 2004 zablokované z dôvodu prebiehajúceho súdneho 
sporu (pozn. 14). K 31. decembru 2005 nie je nakladanie s peňažnými prostriedkami žiadnym spôsobom 
obmedzené. 
 
 
11 Základné imanie 
 
Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 20 625 229 kusov kmeňových akcií (31. december 2004:  
20 625 229 kusov) v nominálnej hodnote 1 000 Sk na akciu. Všetky tieto akcie boli emitované a splatené v plnej 
výške. 
 

12 Rezervy 

Dividendy 
 
Dividendy za rok 2004, schválené akcionármi na riadnom valnom zhromaždení v apríli 2005, predstavovali  
4 331 mil. Sk, čo je 210 Sk na jednu akciu. Do dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky neboli navrhnuté alebo 
schválené žiadne dividendy za rok 2005. 
 
Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vo výške 3 966 mil. Sk (31. december 2004: 3 006 mil. Sk), 
ktorý je zriadený v súlade so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát a nerozdeľuje sa.  
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13 Dlhodobý úver  

Skupina nemá k 31. decembru 2005 a k 31. decembru 2004 žiadny nesplatený úver. Výška dlhodobých 
záväzkov z finančného lízingu k 31. decembru 2005 bola 1 mil. Sk (31. decembra 2004: 2 mil. Sk). 
 
 
14 Rezervy na záväzky a poplatky 

 

Rezerva na 
ochranu 

životného 
prostredia

mil. Sk

Rezerva na 
odstupné 

mil. Sk

Rezerva na 
odchodné 

a jubilejné  mil. 
Sk

Rezerva 
na súdne 

spory 
mil. Sk 

Ostatné 
mil. Sk

Spolu
mil. Sk

  
Stav k 31. decembru 2003 430 400 164 802 - 1 796
  
Rezerva vytvorená počas roka a revízia 
predchádzajúcich odhadov 586 972 50 - 15 1 623
Úrokový náklad 4 6 10 - - 20
Rezerva čerpaná počas roka - 84 - 263 - - 281 - - 628
Zrušenie rezervy nepoužitej počas roka - 33 - - 77 - 144 - - 254
Stav k 31. decembru 2004 903 1 115 147 377 15 2 557
  
Rezerva vytvorená počas roka a revízia 
predchádzajúcich odhadov 315 10 29 - 32 386
Úrokový náklad 24 - 11 - - 35
Kurzové rozdiely - 1 - - - 1 -
Rezerva čerpaná počas roka - 177 - 1 026 - - - - 1 203
Zrušenie rezervy nepoužitej počas roka - 73 - - 1 - 377 - 4 - 455
Stav k 31. decembru 2005 992 100 186 - 42 1 320
  
Krátkodobá časť za rok 2004 259 1 113 - 377 15 1 764
Dlhodobá časť za rok 2004 644 2 147 - - 793
Krátkodobá časť za rok 2005 411 76 - - 42 529
Dlhodobá časť za rok 2005 581 24 186 - - 791
  

 
 

Rezerva na ochranu životného prostredia 
 
Skupina prevádzkuje na Slovensku 256 čerpacích staníc pohonných hmôt a niekoľko skladovacích objektov. 
Niektoré z nich nespĺňajú v plnej miere 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 490 mil. Sk (31. december 2004: 484 mil. Sk) na odstránenie 
nevyhovujúcich skladovacích priestorov a čerpacích staníc, ktorých prevádzka sa ukončí.  
 
V súlade so zásadami Skupiny sa zaúčtovala rezerva na odhadované náklady na nápravu minulých 
environmentálnych škôd, hlavne znečistenia pôdy a spodných vôd pod rafinériou. Rezerva je vytvorená na 
základe odhadov, ktoré vypracoval interný environmentálny audítorský tím Spoločnosti. Rezerva vo výške 465 
mil. Sk (31. december 2004: 419 mil. Sk) sa stanovila na základe existujúcej technológie za aktuálne ceny, a to 
výpočtom rizikovo vážených peňažných tokov diskontovaných použitím odhadovaných bezrizikových reálnych 
úrokových sadzieb. Čerpanie tejto rezervy sa očakáva v budúcich 12 - 13 rokoch.  
 
V súlade so slovenským Národným alokačným plánom boli Spoločnosti pridelené kvóty na emisie skleníkových 
plynov vo výške 2 290 555. Keďže tieto kvóty v plnej miere nepokrývajú skutočne vypustené emisie, Spoločnosť 
vytvorila rezervu vo výške 37 mil. Sk. Výška rezervy bola stanovená použitím referenčnej ceny Komoditnej 
burzy v Bratislave platnej k súvahovému dňu. 
 
Konečná výška rezervy na ochranu životného prostredia je 992 mil. Sk (31. december 2004: 903 mil. Sk). 
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Rezerva na odstupné 
 
V roku 2005 Skupina pokračovala v implementácii plánu reštrukturalizácie, ktorý začala implementovať v roku 
2003. Reštrukturalizačný proces bude mať za následok predčasné ukončenie pracovného pomeru s približne 
1 700 pracovníkmi pred dosiahnutím dôchodkového veku. Skupina má vypracovaný podrobný plán prepúšťania 
a nie je pravdepodobné, že by v ňom došlo k významným zmenám. Reštrukturalizácia je rozdelená na niekoľko 
fáz. V súčasnosti implementovaná fáza by sa mala ukončiť do roku 2008. V tejto účtovnej závierke sú vykázané 
rezervy vo výške 100 mil. Sk (31. december 2004: 191 mil. Sk), ktoré predstavujú čistú súčasnú hodnotu 
budúceho odstupného a príslušných daňových a ostatných 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 zahájila Skupina 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 
neovplyvnila prebiehajúci plán reštrukturalizácie.  
 
Na základe vyjednávania s odborovými zväzmi Skupina súhlasila s vyplatením jednorazovej 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 konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31. decembru 2004 zahrnutá rezerva vo výške 924 mil. Sk. V roku 2005 sa jednorazová odmena 
vyplatila všetkým zamestnancom, ktorí súhlasili s jej vyplatením. Zamestnanci, ktorí uvedenú možnosť 
neakceptovali, budú mať v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu reštrukturalizácie nárok na 
odstupné. Konečná výška tejto rezervy na odstupné je k 31. decembru 2005 nulová (31. december 2004: 924 
mil. Sk). 
 
Rezerva na odchodné 
 
K 31. decembru 2005 mala Skupina zaúčtovanú rezervu vo výške 186 mil. Sk na krytie odhadovaného záväzku 
týkajúceho sa budúceho odchodného pre terajších zamestnancov v preddôchodkovom veku. Spoločnosť má 
programy so stanovenými požiadavkami, na základe ktorých všetkým zamestnancom pri odchode do dôchodku 
vypláca jednorazové odchodné, ktoré predstavuje maximálne 11 mesačných platov, v závislosti od počtu 
odpracovaných rokov. Žiadny z týchto programov nie je finančne samostatný. Výška rezervy sa stanovila 
použitím prírastkovej poistno-matematickej metódy, na základe finančných a matematicko-poistných veličín a 
predpokladov, ktoré sú odrazom oficiálnych štatistických údajov a sú v súlade s predpokladmi podnikateľského 
plánu Skupiny. 
 
 2005

mil. Sk
2004 

mil. Sk 
  
Stav na začiatku účtovného obdobia 147 164 
  
Náklady minulej služby 16 28 
Náklady súčasnej služby 12 22 
Úrokové náklady 10 10  
Revízia 1 - 74 
Poistno-matematické zisky a (straty) - - 3 
Stav ku koncu účtovného obdobia 186 147 
  
Doposiaľ nezaúčtované náklady minulej služby  - 50 - 266  
Súčasná hodnota záväzku z programov so stanovenými výhodami 
na konci roka 236 413  
  

 
 
Hlavné použité poistno-matematické predpoklady: 
 

 31. decembra 2005 
Diskontná sadzba 7,5 % p.a. v roku 2005 a 7 % p.a. v ďalších rokoch 
Budúci nárast miezd 5,5 % p.a. v roku 2005 a 5 % p.a. v ďalších rokoch 
Úmrtnosť Úmrtnosť slovenskej populácie v roku 2000 

 
 
Hlavné poistno-matematické predpoklady uvádzajú približne 2 % úrokovú maržu medzi diskontnou 
sadzbou a budúcim nárastom miezd. 
 



SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými 
štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2005 
 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.  28 

 
Rezervy na súdne spory a ostatné rezervy 
 
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 mil. 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 švajčiarskom účte firmy Apollo Oil predstavovala protiplnenie za dodávky ropy pre Spoločnosť 
a Apollo Oil nemohlo 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 sa 
úspešne ukončilo v máji 2005 a Spoločnosť v priloženej konsolidovanej účtovnej závierke rozpustila rezervu vo 
výške 377 mil. Sk.  
 
Ostatné položky tvorí rezerva na náklady spojené so zatvorením čerpacích staníc a na budúce platobné 
záväzky. 
 
 
15 Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 

 2005 
mil. Sk 

2004
mil. Sk

  
Štátne dotácie   
K 1. januáru 806 782
Prijaté štátne dotácie – peňažná hotovosť 22 78
Prijaté štátne dotácie –prijatý majetok - 30
Amortizácia za účtovné obdobie (pozn. 17) - 90 - 84
K 31. decembru 738 806
  
Ostatné dlhodobé záväzky 30 25
Spolu 768 831
  
 
 
Štátne dotácie sa poskytli na financovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol naprojektovaný a 
vybudovaný tak, aby ho v prípade stavu ohrozenia mohli využívať štátne orgány vrátane ozbrojených síl SR 
(pozn. 3). 
 

16 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 

 2005 
mil. Sk 

2004
mil. Sk

  
Záväzky z obchodného styku 14 006 8 202
Zálohy prijaté od odberateľov 149 107
Dane, odvody 2 515 2 497
Colné poplatky 707 887
Výdavky budúcich období 319 389
Záväzky voči zamestnancom 275 248
Záručný vklad od nájomcov čerpacích staníc 92 83
Sociálne zabezpečenie 50 74
Záväzky voči akcionárom (dividendy) 18 44
Záväzky z derivátových transakcií  62 -
Iné záväzky 177 66
Spolu 18 370 12 597
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17 Ostatné prevádzkové výnosy 

 2005 
mil. Sk 

2004
mil. Sk

  
Výnosy z predaja vzácnych kovov z vyradených katalyzátorov 381 117
Zisk z predaja nehmotného a hmotného majetku 163 15
Zúčtované zníženie hodnoty nehmotného a hmotného majetku - 58
Zúčtovaný odpis a zníženie hodnoty pohľadávok - 25
Amortizácia štátnych dotácií (pozn. 15) 90 84
Prijaté pokuty, penále, penále za omeškanie a oslobodenie od penále 67 56
Zúčtovaný odpis zásob 25 163
Čisté kurzové zisky z prevádzkovej činnosti - 137
Náhrada škody vyplatená poisťovňou - 185
Ostatné prevádzkové výnosy 50 124
Spolu 776 964
  
 
 
18 Osobné náklady 

 2005 
mil. Sk 

2004
mil. Sk

  
Mzdové náklady 2 153 2 040
Sociálne zabezpečenie 731 627
Ostatné osobné náklady 401 206
Spolu 3 285 2 873
  
 
 
19 Služby 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Náklady na prepravu a skladovanie 1 741 1 462
Náklady na údržbu 1 214 1 063
Vyplatené provízie 544 710
Administratívne služby 272 229
Likvidácia katalyzátorov 84 69
Ostatné služby 174 149
Spolu 4 029 3 682
  
 
 
20 Ostatné prevádzkové náklady  
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Pokuta za porušenie cenovej disciplíny (poznámka 25) 1 342 -
Prenájom vrátane operatívneho lízingu 555 545
Čisté kurzové straty z prevádzkovej činnosti 519 -
Poplatky za účtovné, poradenské a podobné služby 260 320
Poistné 232 271
Dane a clo 222 131
Objektová a požiarna ochrana 206 218
Náklady na ochranu životného prostredia 133 94
Náklady na marketing 128 137
Náklady na upratovanie 119 121
Manažérske služby od spoločnosti MOL 46 113
Náklady na školenia 36 33
Čisté (zníženie)/ tvorba rezerv (tvorba znížená o nečerpané čiastky) - 284 1 446
Strata z predaja pohľadávok 13 -
Ostatné prevádzkové náklady 273 107
Spolu 3 800 3 536
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21 Finančné výnosy a náklady 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Výnosové úroky 197 133
Čisté kurzové zisky  138 1
Zisk z derivátových operácií 26 -
Ostatné finančné výnosy 1 143
Finančné výnosy spolu 362 277
  
Nákladové úroky  - 43 - 73
Strata z derivátových operácií - - 37
Ostatné finančné náklady - 3 - 31
Finančné náklady spolu - 46 - 141
  
Čisté finančné výnosy spolu 316 136
  
 

 
22 Daň z príjmov 
 
Daň z príjmov vykázaná v tejto konsolidovanej účtovnej závierke za roky končiace 31. decembra 2005 a 2004 
zahŕňa nasledovné komponenty: 
 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Splatná daň 1 972 2 304
Odložená daň 469 173
Náklad na daň z príjmov spolu 2 441 2 477
  
 
Na zdaniteľný zisk spoločností v rámci Skupiny sa v rokoch 2005 a 2004 uplatňovala 19 % sadzba dane z 
príjmov právnických osôb. Splatná daň z príjmov Skupiny sa stanovuje zo zdaniteľného zisku jednotlivých 
spoločností tvoriacich Skupinu. 
 
Odložená daň k 31. decembru 2005 a 2004 vykázaná v priloženej konsolidovanej súvahe pozostáva z 
nasledovných položiek: 
 
 

Súvaha 
Zúčtované do výkazu 

ziskov a strát 
Zúčtované priamo do 

vlastného imania 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
2005

mil. Sk
2004 

mil. Sk 
2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
   
Rozpis čistých odložených daňových 
pohľadávok 

 
 

Nerealizované zisky z transakcií v rámci 
skupiny 

2 16 - 14 16 - -

Čisté odložené daňové pohľadávky 2 16 - 14 16 - -
   
Rozpis čistých odložených daňových 
záväzkov 

  

Precenenie finančných aktív určených na 
predaj 

35 - - - - 35 -

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou 
hodnotou dlhodobého hmotného majetku 

831 384 - 447 - 219 - -

Neumorené daňové straty  - 6 - 2 4 - 3 - -
Rezervy na záväzky a poplatky - 239 - 232 7 56 - -
Odpis pohľadávok - 31 - 58 - 27 - 22 - -
Ostatné - 26 - 18 8 - 1 - -
Čisté odložené daňové záväzky 564 74   
   
Odložený daňový náklad / (výnos)  - 455 - 189  
   
Zmeny zúčtované do vlastného imania  - 35 -
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Skupina má daňové straty v celkovej výške 636 mil. Sk, ktoré je možné umorovať voči budúcim zdaniteľným 
ziskom spoločností, v ktorých straty vznikli. Odložené daňové pohľadávky sa pri týchto stratách nevykázali, 
keďže straty sa nemôžu umorovať voči zdaniteľným ziskom iných spoločností v rámci Skupiny.  
 
Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov a teoretickej čiastky vypočítanej použitím platných sadzieb dane: 
 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Zisk pred zdanením 11 432 12 499
  
Daň vypočítaná použitím 19 % sadzby dane (rok 2004: 19 %) 2 172 2 375
Výdavky neuznateľné na účely dane z príjmov  248 82
Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 52 36
Dopad umorovania daňových strát z minulých rokov - 32 - 16
Dopad rozličných sadzieb dane 1 -
Daňový náklad / (výnos) spolu 2 441 2 477
  
 
23 Zisk na akciu 

Základný zisk na akciu sa vypočíta ako podiel čistého zisku za účtovné obdobie pripadajúceho na kmeňových 
akcionárov (čistý zisk za účtovné obdobie mínus dividendy z prioritných akcií) a váženého priemerného počtu 
kmeňových akcií vydaných počas roka. 
 
Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie, a preto zredukovaný zisk na akciu je rovnaký ako 
základný zisk na akciu. 
 

Zisk pripadajúci na 
akcionárov 

materskej 
spoločnosti

(mil. Sk)

Vážený priemerný 
počet akcií 

Zisk na akciu 
(Sk)

Základný zisk na akciu 2004 10 021 20 625 229 485,9
Základný zisk na akciu 2005 8 997 20 625 229 436,2
 
 
 
24 Finančné nástroje 

Reálna hodnota finančných nástrojov 
 
Finančné nástroje vykázané v súvahe tvoria investície, ostatný dlhodobý majetok, pohľadávky z obchodného 
styku, ostatné obežné aktíva, peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úvery, 
ostatné dlhodobé záväzky, záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. Deriváty sú vykázané ako ostatný 
dlhodobý majetok, ostatné obežné aktíva a záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. Odhadované 
reálne hodnoty týchto nástrojov sa približujú k ich účtovným hodnotám. K 31. decembru 2005 neboli vykázané 
žiadne otvorené deriváty. 
 
Riadenie finančného rizika 
 
Funkcia riadenia finančného rizika je v Spoločnosti centralizovaná. Všetky riziká sú integrované a zhodnotené 
na úrovni Skupiny. Spoločnosť môže pri riadení svojho komoditného, kurzového a úrokového rizika 
vyplývajúceho z peňažných tokov z podnikateľských činností a finančných dohôd uzatvárať rozličné typy 
forwardov, swapov a opcií. V súlade s politikou Spoločnosti v oblasti riadenia rizika nie sú povolené žiadne 
špekulatívne obchody. Spoločnosť môže uzavrieť derivátový obchod len podľa ISDA dohôd. 
 
(i) Riziko nesplatenia pohľadávok 
 
Spoločnosť predáva svoje výrobky a služby rôznym odberateľom, z ktorých žiadny, či už jednotlivo alebo 
spoločne z hľadiska objemu a solventnosti, nepredstavuje významné riziko nesplatenia pohľadávok. Spoločnosť 
má vypracované také operatívne postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa výrobky a služby predávali zákazníkom s 
dobrou úverovou históriou a aby sa nepresiahol prijateľný limit úverovej angažovanosti. 
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Maximálne riziko nesplatenia predstavuje účtovná hodnota každého finančného aktíva, vrátane derivátových 
finančných nástrojov, vykázaná v súvahe znížená o opravnú položku. 
 
 
(ii) Úrokové riziko 
 
Politikou Spoločnosti je zabezpečiť, aby finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou netvorili viac ako 50 % 
jej portfólia. K 31. decembru 2005 nemala Skupina žiadne nesplatené dlhodobé úvery a Spoločnosť neposkytla 
žiadny dlhodobý úver s fixnou úrokovou mierou. 
 
(iii) Riziko likvidity 
 
Politikou Spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné prostriedky 
a ekvivalenty alebo aby mala k dispozícii finančné prostriedky v primeranej výške úverových zdrojov na pokrytie 
rizika nedostatočnej likvidity. Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2005 je nasledovná: 
 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
 
Dlhodobé úverové zdroje Skupiny 568 -
- z toho úverové zdroje od spoločnosti MOL 568 -
Krátkodobé úverové zdroje Skupiny 6 613 5 201
- z toho úverové zdroje od spoločnosti MOL 1 597 -
Dostupné úverové zdroje spolu 7 181 5 201
 
 
V roku 2005 sa tieto úverové linky použili hlavne na získanie bankových záruk a akreditívov s cieľom zabezpečiť 
záväzky Skupiny voči colným orgánom a niektorým zmluvným dodávateľom. K 31. decembru 2005 použila 
Skupina z týchto zdrojov sumu 3 198 mil. Sk (31. december 2004: 2 271 mil. Sk) na získanie bankových záruk.  
 
Okrem vyššie uvedených zdrojov boli poskytnuté záruky vo výške 1 200 mil. Sk. 
 
Na krytie rizika likvidity použila Skupina v roku 2005 úverové zdroje od spoločnosti MOL Rt. Ak Skupina 
vytvorila prebytok peňažných prostriedkov, vystupovala voči spoločnosti MOL Rt. tiež ako veriteľ. Celková výška 
úverových liniek poskytnutých spoločnosti MOL Rt. k 31. decembru 2005 dosiahla 13 965 mil. Sk. 
 
(iv) Kurzové riziko 
 
Spoločnosť môže pri riadení svojho kurzového rizika vyplývajúceho z peňažných tokov z obchodných činností a 
zo zmlúv o financovaní v cudzích menách alebo z niektorých transakcií uzatvárať rozličné typy devízových 
kontraktov. 
 
Spoločnosť má čistú dlhú pozíciu v USD a v EUR pri peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti. Obchod s 
ropou predstavuje vystavenie sa dlhej pozícii v USD, kým petrochémia predstavuje dlhú pozíciu v EUR. 
 
Spoločnosť dodržuje základný ekonomický princíp riadenia menového rizika, podľa ktorého cudzie meny v 
úverovom portfóliu majú odrážať čistú pozíciu Skupiny v peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti, čím 
dochádza k prirodzenému zabezpečeniu.  
 
(v)  Riadenie komoditného rizika 
 
Skupina MOL ako integrovaná ropno-plynárenská spoločnosť je vystavená komoditnému riziku pri nákupe aj 
predaji. Hlavnými komoditnými rizikami Skupiny sú krátke pozície ropy, dlhé pozície rafinérskej marže (dlhá 
pozícia rafinérskych výrobkov) a dlhá pozícia petrochemickej marže. K 31. decembru 2005 a k 31. decembru 
2004 neexistovali žiadne otvorené zabezpečovacie pozície ohľadom komoditných rizík. 
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25 Podmienené záväzky 
 
Záruky 
 
Celková výška záruk poskytnutých stranám mimo Skupiny je 60 mil. Sk (31. december 2004: 67 mil. Sk). 
 
Investičné a zmluvné záväzky 
 
Celková výška investičných záväzkov k 31. decembru 2005 je 728 mil. Sk (31. december 2004: 1 177 mil. Sk). 
Ide o záväzky z kúpy hmotného a nehmotného majetku. 
 
Operatívny lízing 
 
Záväzky z operatívneho lízingu: 
 
 2005 

mil. Sk 
2004

mil. Sk
  
Do 1 roka 104 166
Od 1 do 5 rokov 84 170
Spolu 188 336
  
Minimálne lízingové splátky vykázané vo výkaze ziskov a strát za účtovné obdobie: 101 113
  

 
 
Správne konania, súdne spory 
 
Ministerstvo financií  
 
Ministerstvo financií SR iniciovalo v Spoločnosti kontrolu nákladov roku 2002 a 2003 a zisku zahrnutého 
v cenách pohonných hmôt v roku 2004. Ministerstvo financií SR vykonalo kontrolu v súlade so zákonom 
o cenách, ktorý podľa názoru Ministerstva financií SR oprávňuje Ministerstvo financií SR kontrolovať náklady 
a zisky zahrnuté v cenách výrobkov s retroaktívnym účinkom. Následkom druhostupňového rozhodnutia 
Ministerstva financií SR Spoločnosť musela zaplatiť pokutu vo výške 1 342 miliónov Sk v októbri 2005. Keďže 
podľa názoru Spoločnosti rozhodnutie Ministerstva financií SR bolo založené na subjektívnych a ekonomicky 
nepodložených výpočtoch týkajúcich sa „neprimeraného zisku“, Spoločnosť podala návrh na zrušenie platnosti 
rozhodnutia Ministerstva financií SR a pozastavenie jeho vykonateľnosti. Napriek skutočnosti, že prvostupňové 
rozhodnutie súdu nariadilo odloženie vykonateľnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR, Ministerstvo financií 
SR nevrátilo späť zaplatenú pokutu.  
 
Dňa 24. januára 2005 zahájilo Ministerstvo financií SR ďalšiu cenovú kontrolu, zameranú na dodržiavanie 
zákona o cenách za obdobie od 1. januára 2004 do dňa ukončenia kontroly. Kontrola nebola ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky ukončená. 

 

Správne konanie Protimonopolného úradu SR 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor Zneužívania dominantného postavenia, oznámil svojím listom 
zo dňa 21. novembra 2005, že začína voči Spoločnosti správne konanie pre možné porušenie zákona  
č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Toto správne konanie je zamerané na kontrolu cenovej 
politiky Spoločnosti s dôrazom na cenu motorovej nafty a benzínu. Správne konanie nie je ukončené. Vzhľadom 
k tomu, že vedenie Spoločnosti nedokáže odhadnúť možný výsledok tohto konania, v účtovnej závierke k 31. 
decembru 2005 nebola vytvorená žiadna rezerva.  

Ostatné kontroly 

Okrem vyššie uvedeného správneho konania v súčasnosti v Spoločnosti prebieha niekoľko kontrol zo strany 
štátnych orgánov. Napriek tomu, že Spoločnosť nedokáže vylúčiť, že niektoré konania odhalia nepresnosti v jej 
činnosti, na základe ktorých by Spoločnosť mohla byť sankcionovaná, vedenie Spoločnosti nedokáže odhadnúť 
dopad týchto konaní. Z tohto dôvodu nebola v účtovnej závierke k 31. decembru 2005 vytvorená žiadna 
rezerva.  
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Súdne spory 

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 zaplatiť spoločnosti 
Mende-Rossi čiastku 15 689 041 USD za dodávky ropy, 16 % úrok z omeškania ročne z čiastky 9 144 095 USD 
od 24. júna 1994 do zaplatenia a súdne trovy v čiastke 68 160 USD. 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, príslušné súdy Slovenskej republiky 
nakoniec zamietli vykonateľnosť rozhodnutia Ruského arbitrážneho súdu. Súdne konanie v predmetnej veci 
bolo na území Slovenskej republiky ukončené v prospech Spoločnosti v marci 2004. 
 
Spoločnosť Mende-Rossi požiadala v roku 1997 o povolenie výkonu rozhodnutia Ruského arbitrážneho súdu aj 
v Rakúsku a súčasne sa pokúsila o jeho vykonateľnosť na území Slovenskej republiky. Po konečnom 
zamietnutí vykonateľnosti rozhodnutia v Slovenskej republike sa v roku 2005 pokúsila o vykonateľnosť 
rozhodnutia v Českej republike. V súčasnosti stále prebieha konanie voči Spoločnosti na rakúskom a českom 
súde, avšak vzhľadom na konečné rozhodnutia príslušných súdov Slovenskej republiky z rokov 2002 - 2004, 
ktoré označili rozhodnutie arbitrážneho súdu za rozhodnutie v rozpore s verejným poriadkom, Spoločnosť 
považuje možnosť, že by prehrala súdny spor na rakúskom a českom súde, za málo pravdepodobnú. 

 

Environmentálne záväzky 
 
Činnosť Spoločnosti ovplyvňuje riziko vzniku záväzkov súvisiacich so znečistením životného prostredia a vzniku 
nákladov spojených s odstránením tohto znečistenia. Spoločnosť v súčasnosti vykonáva významné sanačné 
práce zamerané na odstránenie znečistenia spôsobeného jej činnosťou v minulosti. V súvislosti 
s odstraňovaním ekologickej záťaže Spoločnosť k 31. decembru 2005 vytvorila rezervy na pravdepodobné 
a vyčísliteľné náklady vo výške 992 mil. Sk (pozn. 14). Vedenie spoločnosti je presvedčené, že tieto rezervy 
budú dostatočné na uspokojenie požiadaviek vyplývajúcich z potreby odstrániť ekologickú záťaž vychádzajúc 
z odhadovanej ekologickej záťaže, avšak budúce legislatívne zmeny alebo rozdiely z odhadovaného a 
skutočného stavu znečistenia by mohli spôsobiť prehodnotenie týchto odhadov. 
 
26  Štruktúra akcionárov 

Hlavní akcionári Spoločnosti: 
 
 2005

 %
2004

 %
 
MOL Rt.  98,4 98,4
Ostatní akcionári 1,6 1,6
Spolu 100,0 100,0
 

 
 

27 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Po 31. decembri 2005 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v účtovnej 
závierke. 
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28 Vykazovanie podľa segmentov 

Primárny formát vykazovania – podľa podnikateľských segmentov 
 
Skupina je rozčlenená na tieto podnikateľské segmenty: Rafinéria a marketing, Petrochémia a Podnikové 
služby a ostatné. Interné transferové ceny sú odvodené z medzinárodných kótovaných trhových cien 
(Platts alebo ICIS) a odzrkadľujú medzinárodný charakter obchodu s ropou.  
 
2004 Rafinéria 

a marketing
mil. Sk

Petrochémia
mil. Sk

Podnikové 
služby a ostatné

mil. Sk

Prevody medzi 
segmentmi 

mil. Sk 
Spolu

mil. Sk
  
Externé tržby netto 86 575 12 681 2 399 - 16 485 85 170
Odpisy a zníženie hodnoty 3 537 60 242 - 3 839
Ostatné nepeňažné náklady 370 -5 545 - 910
  
Prevádzkový zisk/(strata) 12 697 912 - 1 320 - 12 289
Podiel na zisku pridružených 
spoločností 26 - 48 - 74
Finančné výnosy netto - - - - 136
Zisk pred zdanením - - - - 12 499
  
Daň z príjmov - - - - - 2 477
Čistý zisk - - - - 10 022
  
Obstaraný dlhodobý hmotný a 
nehmotný majetok 3 558 2 992 143 - 6 693
  

 
 
2005 
 
 

Rafinéria 
a marketing

mil. Sk
Petrochémia

mil. Sk

Podnikové služby 
a ostatné

mil. Sk

Prevody medzi 
segmentmi 

mil. Sk 
Spolu

mil. Sk
  
Externé tržby netto 105 015 16 780 3 032 - 22 571 102 256
Odpisy a zníženie hodnoty  3 058 291 256 - 6 3 599
Ostatné nepeňažné náklady - 589 - 77 - 682 - - 1 348
  
Prevádzkový zisk/(strata) 10 813 730 - 360 - 92 11 091
Podiel na zisku pridružených 
spoločností 25 - - - 25
Finančné výnosy netto - - - - 316
Zisk pred zdanením - - - - 11 432
  
Daň z príjmov - - - - - 2 441
Čistý zisk - - - - 8 991

  
Obstaraný dlhodobý hmotný a 
nehmotný majetok 2 932 781 290 - 4 003
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2004   
Rafinéria 

a marketing 
mil. Sk 

 
 

Petrochémia 
mil. Sk 

Podnikové 
služby 

a ostatné 
mil. Sk 

Prevody 
medzi 

segmentmi 
mil. Sk 

Spolu 
mil. Sk 

      
Dlhodobý hmotný majetok netto 33 364 4 812 2 538 - 40 714 
Pohľadávky z obchodného styku netto 7 055 952 557 - 515 8 049 
Investície do pridružených spoločností 97 - 53 - 150 
Finančné aktíva určené na predaj - - 1 360 - 1 360 
Zásoby 3 893 276 665 - 4 834 
Nealokovaný majetok - - - - 9 758 
Majetok spolu - - - - 64 865 
      
Záväzky z obchodného styku 7 656 558 573 - 478 8 309 
Nealokované záväzky - - - - 9 345 
Záväzky spolu - - - - 17 654 

      

 
2005   

Rafinéria 
a marketing 

mil. Sk 

 
 

Petrochémia 
mil. Sk 

Podnikové 
služby 

a ostatné 
mil. Sk 

Prevody 
medzi 

segmentmi 
mil. Sk 

Spolu 
mil. Sk 

      
Dlhodobý hmotný majetok netto 33 773 4 812 2 453 - 92 40 946 
Pohľadávky z obchodného styku netto 7 831 1 757 683 - 427 9 844 
Investície do pridružených spoločností 99 - 4 - 103 
Finančné aktíva určené na predaj - - 1 542 - 1 542 
Zásoby 5 461 748 594 - 6 803 
Nealokovaný majetok - - - - 13 908 
Majetok spolu - - - - 73 146 
      
Záväzky z obchodného styku 13 789 326 623 - 413 14 325 
Nealokované záväzky - - - - 6 703 
Záväzky spolu - - - - 21 028 

      
 
 
Prevádzkový zisk zo segmentov tvorí zisk z predaja tretím stranám a z prevodov do iných podnikateľských 
segmentov. Segment Rafinéria a marketing prevádza chemické suroviny, propylén a izobután do segmentu 
Petrochémia a Petrochémia prevádza rozličné vedľajšie produkty do segmentu Rafinéria a marketing. 
Používané interné transferové ceny sú založené na prevládajúcich trhových cenách. Údaje za jednotlivé 
segmenty obsahujú výsledky dcérskych spoločností zahrnutých do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie, 
ktoré sa zúčastňujú na činnosti príslušných segmentov. 
 
Prevody medzi segmentmi zobrazujú vplyv výšky nerealizovaného zisku pri prevodoch medzi segmentmi na 
prevádzkový zisk. Nerealizované zisky vznikajú vtedy, keď prevedená položka je v zásobách prijímajúceho 
segmentu a predaj tretej strane sa uskutoční až v nasledujúcom štvrťroku. Na účely vykazovania podľa 
segmentov zaúčtuje prevádzajúci segment zisk okamžite pri prevode. Avšak spoločnosť vykazuje zisk až vtedy, 
keď sa zrealizoval príslušný predaj tretej strane. Nerealizované zisky vznikajú v zásade pri prevodoch zo 
segmentu Podnikové služby a ostatné do segmentu Rafinéria a marketing a Petrochémia. 
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Sekundárny formát vykazovania – podľa geografických segmentov 
 

Čisté tržby 

 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
 
Slovenská republika 28 056 24 936
Česká republika 24 878 20 884
Rakúsko 15 872 16 194
Poľsko 13 291 9 347
Maďarsko 8 086 3 198
Nemecko 5 520 5 718
Ostatné krajiny 6 553 4 893
Spolu 102 256 85 170

 

 

Majetok spolu 

 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
 
Slovenská republika 65 252 57 677
Česká republika 4 115 3 591
Rakúsko 6 362
Poľsko 2 231 1 875
Maďarsko 1 542 1 360
Spolu 73 146 64 865
 

 

Investičné výdavky 

 
 2005

mil. Sk
2004

mil. Sk
 
Slovenská republika 3 904 6 378
Česká republika 92 94
Poľsko 7 221
Spolu 4 003 6 693
 

 
 
29 Transakcie so spriaznenými osobami 
 
Skupinu ovláda spoločnosť MOL Rt. V súvislosti s procesom integrácie v rámci skupiny MOL, Skupina 
realizovala významné transakcie s ostatnými spoločnosťami skupiny MOL (vrátane skupiny TVK). Messer 
SLOVNAFT, s.r.o. („Messer“) je pridruženou spoločnosťou Spoločnosti.  
 
Oszkár Világi, člen predstavenstva Spoločnosti je predsedom predstavenstva Železníc Slovenskej republiky 
(„ŽSR“), partnerom v právnickej kancelárii Csekes, Világi, Drgonec & Partners, s.r.o., predsedom 
predstavenstva spoločnosti Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. a členom dozornej rady OTP banky Slovensko, 
a.s.  
 
Slavomír Hatina, člen dozornej rady spoločnosti MOL Rt. a bývalý predseda predstavenstva Spoločnosti vlastní 
podiel v spoločnosti Slovintegra, a.s., ktorá vlastní podiel v českej spoločnosti Granitol, a.s. Spoločník 
spoločnosti Real – H.M., s.r.o., je príbuzný p. Hatinu.  
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Transakcie so spriaznenými osobami: 
 

2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

 
Tržby – výrobky a tovar 
Skupina MOL 13 624 10 524
Skupina TVK 239 1 373
Messer Slovnaft, s. r. o. 146 131
Real – H.M., s.r.o. 455 449
Granitol, a.s. 499 533
Železnice Slovenskej republiky 28 27
 
Tržby - služby 
Skupina MOL 325 12
Messer Slovnaft, s. r. o  2 2
Železnice Slovenskej republiky - 1
Real – H.M., s.r.o. 4 3
 
Výnosové úroky 
Skupina MOL 36 -
 
 
 

2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

 
Nákupy – výrobky a tovar 
Skupina MOL 8 851 4 244
Skupina TVK 544 -
Messer Slovnaft, s. r. o  194 174
 
Nákupy - služby 
Skupina MOL 346 307
Skupina TVK 67 24
Železnice Slovenskej republiky 2 2
Csekes, Világi, Drgonec & Partners, s.r.o. 16 3
 
Nákladové úroky 
Skupina MOL 2 2
 
 

2005
mil. Sk

2004
mil. Sk

 
Pohľadávky 
Skupina MOL 3 547 1 384
Skupina TVK 199 -
Real – H.M., s.r.o. 20 19
Železnice Slovenskej republiky - 5
Messer Slovnaft, s. r. o  14 14
 
Poskytnuté pôžičky   
Skupina MOL (pozn. 6,9) 6 598 -
 
Záväzky 
Skupina MOL 3 367 395
Skupina TVK 138 9
Csekes,Világi,Drgonec & Partners, spol. s r.o. 5 1
Granitol, a. s. - 66
Messer Slovnaft, s. r. o  30 15
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Funkčné požitky vyplácané členom predstavenstva a dozornej rady 
 
Odmeny členom predstavenstva predstavovali sumu 30 mil. Sk v roku 2005 a 27 mil. Sk v roku 2004. Odmeny 
členom dozornej rady predstavovali 3 mil. Sk v roku 2005 a 7 mil. v roku 2004. Odmeny ostatným kľúčovým 
členom vedenia predstavovali 5 mil. Sk v roku 2005 a 18 mil. Sk v roku 2004. 
 
Dlhodobý motivačný systém odmeňovania pre stredný manažment 
 
Dlhodobý bonus sa vypláca zamestnancovi v súlade s dosiahnutými výsledkami po trojročnom hodnotiacom 
období. Vyhodnotenie plnenia a vyplatenie bonusu podlieha schváleniu predstavenstvom. 
 
Štandardný motivačný systém odmeňovania pre manažment 
 
Motivačný program tvoria finančné a prevádzkové ciele Spoločnosti, hodnotenie prínosu pre strategické ciele 
Spoločnosti a stanovené jednotlivé úlohy v systéme PMS (Performance Management System). Zo stanoveného 
motivačného programu, ktorý je založený na hodnotení ukazovateľov a vymedzení jednotlivých úloh, sa 60 % 
vyplatí po hodnotení a 40 % po dvojročnej čakacej dobe. Pomer motivačnej odmeny môžu upravovať 
individuálne zmluvy. 
 
Hodnotenie prínosu týkajúceho sa výkonu v roku 2004 bolo uskutočnené v roku 2005. Na základe tohto 
hodnotenia časť splatná do jedného roka bola vyplatená v máji 2005, kým odložená časť stanovená v akciách 
bude vyplatená v roku 2007. 
 
Poskytnuté úvery 
 
Kľúčovým členom vedenia a členom predstavenstva a dozornej rady sa neposkytli žiadne úvery. 
 
30 Odsúhlasenie individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných štandardov 

a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS 

 
Slovenský zákon o účtovníctve, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2003, priblížil slovenské účtovné štandardy 
(SÚŠ) k Medzinárodným štandardom pre finančné výkazníctvo. Účtovné zásady, ktoré stanovuje zákon o 
účtovníctve, vychádzajú z IFRS schválených Európskou komisiou. Avšak v niektorých ohľadoch sa stále 
odlišujú od IFRS. 
 
Nasledujúca tabuľka znázorňuje odsúhlasenie vlastného imania podľa slovenských účtovných štandardov a 
podľa IFRS 
 
mil. Sk Základné imanie Rezervy Čistý zisk  Vlastné imanie 
Vlastné imanie podľa slovenskej legislatívy 
k 31. decembru 2005  

 

 - SLOVNAFT, a.s.  20 625 22 381 8 664 51 670
 - Dcérske spoločnosti  3 141 36 3 177

Konsolidačné úpravy - 3 104  - 55 - 3 159
IFRS úpravy  

- Kapitalizácia nákladov na pravidelnú 
údržbu a revízie - - 428 428
- Ostatné  - 21 - 76 - 55

Podiely minoritných akcionárov  - 63 - 6 57
Vlastné imanie k 31. decembru 2005 podľa 
IFRS 20 625 22 502 8 991 52 118
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mil. Sk Základné imanie Rezervy Čistý zisk  Vlastné imanie 
Vlastné imanie podľa slovenskej legislatívy 
k 31. decembru 2004 

 

 - SLOVNAFT, a.s.  20 625 16 872 9 693 47 190
 - Dcérske spoločnosti  - 3 356 - 253 3 103

Konsolidačné úpravy - - 3 725 622 - 3 103
IFRS úpravy - - - 40 - 40
Podiely minoritných akcionárov  - 61 - 61
Vlastné imanie k 31. decembru 2004 podľa 
IFRS 20 625 16 564 10 022 47 211
  

 

Náklady na pravidelnú údržbu a revízie 
 
V súlade s IAS 16 sú náklady na pravidelnú údržbu a revíziu zahrnuté do účtovnej hodnoty dlhodobého 
hmotného majetku, ktorý sa odpisuje, a to do dátumu uskutočnenia ďalších pravidelných servisných prác. 
Slovenské účtovné štandardy vyžadujú, aby sa tieto náklady zaúčtovali do nákladov vo výkaze ziskov a strát v 
čase ich vzniku. 
 

 
 
Informácie pre akcionárov 
 
Adresa spoločnosti 
Slovnaft, a.s. 
Vlčie hrdlo 
824 12 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.: + 421 2 4055 1111, 5859 1111 
Fax: + 421 2 4524 3750 
 
Burza cenných papierov 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 
P. O. Box 151 
Vysoká 17 
814 99 Bratislava 1 
E-mail: info@bsse.sk 
Centrála: 
Tel.: + 421 2 4923 6111 
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