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Príhovor predsedu
predstavenstva 
a generálneho riaditeľa

vážení akcionári,

tí, ktorí očakávali, že rok 2007 bude pre ropný a rafinérsky priemysel menej turbulentný 
ako predošlé, zrejme zažili sklamanie. Uplynulý rok opätovne prepisoval nominálne 
rekordy, keď sa cena ropy s vytrvalosťou šampióna vyšplhala až k hranici 100 USD 
za barel. Ceny kľúčových ropných produktov, motorového benzínu a motorovej nafty 
sledovali cenové trendy ropy a na medzinárodných komoditných trhoch sa ich ceny 
počas roka zvýšili v priemere o 13 %, respektíve 11 %. 

I keď analytici v globále hodnotia uplynulý rok z pohľadu odvetvia ako dobrý, 
znovu sa potvrdilo, že skutočná konkurenčná výhoda rafinérií spočíva vo vyspelých 
technológiách, priaznivej štruktúre produkcie v prospech hodnotných svetlých 
produktov, efektívnej konverzii ropy na tieto produkty a prevádzkovej spoľahlivosti.  
To sú faktory, ktoré má Slovnaft vďaka sofistikovanej investičnej stratégii 
predchádzajúceho obdobia a úspešnej integrácii do medzinárodnej Skupiny MOL 
k dispozícii a plne ich využíva k zvyšovaniu akcionárskej hodnoty. Dovoľte nám, 
aby sme pri príležitosti hodnotenia roku 2007 zosumarizovali hlavné hnacie sily 
výkonnosti spoločnosti Slovnaft v uplynulom roku.

Marián Jusko

predseda predstavenstva

oszkár világi

generálny riaditeľ

Rekordné spracovanie ropy
Aj v roku 2007 pokračoval Slovnaft v maximalizácii 

využitia výrobných kapacít, keď spracovanie ropy  

do  siah lo rekordnú úroveň, a to takmer 6 mil. ton.  

Z dôvo du vyššieho spracovania ropy a vyššieho využitia 

krakovacích a hydrogenačných kapacít sa výroba 

benzínov zvýšila o 166 tis. ton a motorovej nafty  

o 251 tis. ton. V roku 2007 spoločnosť vyrábala  

výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry,  

z čoho takmer 60 % predstavovala motorová nafta  

s prídavkom biogénnej zložky MERO (metylester  

repky olejnej) v porovnaní s 36 % v roku 2006. Spoloč

nosť v roku 2007 vyrobila biobenzíny s prídavkom 

ETBE (etyltercbutyléter) v množstve 1 617 tis. ton,  

kým v roku 2006 to bolo len 157 tis. ton. 

Vďaka rekordnému spracovaniu ropy a silnému dopytu 

Slovnaft zvýšil objem predaja rafinérskych výrobkov  

na exportných trhoch, napriek vysokým východiskovým 

hodnotám z predchádzajúcich rokov, medziročne  

o 5,7 % a na domácom trhu o 4,7 %. Export tak 

hrá naďalej kľúčovú úlohu pre Skupinu Slovnaft popri 

spoľahlivom a stabilnom zásobovaní domáceho 

trhu. Celkovo tak Slovnaft predal o vyše 280 tis. ton 

rafinérskych produktov viac ako v roku 2006, čo prispelo 

k výsledkom Skupiny Slovnaft sumou 3,9 mld. Sk.  

Na druhej strane tržby z predaja rafinérskych výrobkov 

klesli medziročne o 4,8 %, a to najmä v dôsledku  

vplyvu vývoja kurzu slovenskej meny voči EUR a USD.

Maloobchod zvýšil efektívnosť 
Napriek medziročne nižšiemu priemernému počtu 

čerpacích staníc v roku 2007 o 27, celkový predaj  

palív na čerpacích staniciach Slovnaft ostal prakticky  

na rovnakej úrovni ako pred rokom. Výrazne sa však 

zvýšila efektívnosť predaja, keď priemerný objem 

predaja pripadajúci na jednu čerpaciu stanicu vzrástol  

o 13 % v porovnaní s rokom 2006. Štruktúra predaja 

palív na čerpacích staniciach Slovnaft opätovne 

potvrdila rastúci dopyt po motorovej nafte. Slovnaft  

ku koncu roka prevádzkoval 209 čerpacích staníc.

Rekordná petrochémia 
Od 1. júla 2006 boli petrochemické činnosti Slovnaftu 

vyčlenené do dcérskej spoločnosti v 100 %nom 

vlastníctve Slovnaftu – Slovnaft Petrochemicals, 

s.r.o. Už prvý rok samostatnej petrochémie sa niesol  

v znamení rekordov. V roku 2007 sa v porovnaní  

s rokom 2006 výrazne zvýšili objemy produkcie –  

v prípade monomérov o 14 % a polymérov o 13 %, 

ktoré tak dosiahli historicky najvyššiu úroveň. Predaj 

plastov sa v objemovom vyjadrení zvýšil o viac ako 

10 % na 427 tis. ton, čo potvrdzuje, že petrochémia 

zohráva v rámci Skupiny Slovnaft významnú úlohu. 

Jej podiel na celkových tržbách Skupiny Slovnaft tak 

dosiahol pätinu.

Optimálne využitie výrobných kapacít
Okrem rekordného objemu spracovania ropy, ktoré 

umožnilo spolu so silným dopytom výrazne zvýšiť 

vyrobené i predané objemy produktov, dôležitú úlohu 

z hľadiska výsledkov Skupiny Slovnaft zohrávala vysoká 

prevádzková spoľahlivosť, bezporuchový chod výrobných 

zariadení a optimálne využitie výrobných kapacít, ktoré 

sa významnou mierou podpísali pod medziročný nárast 

prevádzkového zisku Skupiny Slovnaft na 9,4 mld. Sk.

Slovnaft vstupuje do perspektívneho 
odvetvia energetiky
V rámci strategického partnerstva Skupiny MOL  

a českej energetickej skupiny ČEZ dôjde od roku 2013  

k zvýšeniu výroby elektrickej energie na území Slovnaftu 

na 960 MW. Projekt, v ktorom bude Slovnaft zohrávať 

významnú úlohu, v sebe zahŕňa popri modernizácii 

existujúcej elektrárne a teplárne a zvýšení jej kapacity  

na 160 MW aj výstavbu nového moderného paroply

nového cyklu s inštalovaným výkonom 800 MW. Tento 

projekt významne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti 

dodávok energií nielen pre Slovnaft, ale aj pre Sloven 

 skú republiku, k zmierneniu deficitu elektrickej energie 

krajiny a bude mať tiež významný ekologický prínos. 

Moderná tepláreň a paroplynový cyklus pokryjú 

energetickú potrebu rafinérie, umožnia lepšiu kontrolu 

nákladov na energie, prispejú k ďalšiemu zvýšeniu 

komplexnosti rafinérie a zároveň umožnia Slovnaftu 

vstúpiť na trh s elektrickou energiou s ďalšími 

príležitosťami pre rast. 

Veríme, že tento strategický krok spolu s optimálnym 

využitím výrobných kapacít, rastom výroby a predaja 

kvalitných rafinérskych a petrochemických produktov, 

efektívnou prevádzkou siete čerpacích staníc, pokraču

júcim dôrazom na zvyšovanie efektívnosti všetkých 

kľúčových procesov zabezpečia pre akcionárov hodno

totvorný rast aj do budúcnosti. 



Činnosť a výsledky
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Zhrnutie 

V roku 2007 Slovnaft spracoval takmer 6,0 mil. ton ropy, ktorá bola prepravená 
ropovodom Družba z Ruskej federácie. Objem spracovania tak dosiahol najvyššiu 
úroveň od roku 1990, čo bolo dosiahnuté optimálnym využitím fondu pracovnej  
doby výrobných zariadení a veľmi dobrou prevádzkovou spoľahlivosťou.

Rafinérska činnosť

Motorové palivá vyrábané spoločnosťou už tradične plne a v predstihu spĺňajú 
kvalitatívne parametre Európskej únie. Celá produkcia motorovej nafty bola v roku 
2007 v nízkosírnej kvalite, z čoho 80 % tvorila motorová nafta s ultranízkym  
obsahom síry (do 10 ppm).

Z roka na rok narastá aj výroba motorových palív s obsahom biogénnej zložky. Podiel 
bionafty s obsahom biogénnej zložky MERO do 4,4 % predstavoval takmer 60 % 
z celkovej výroby motorovej nafty. Celá produkcia autobenzínov bola realizovaná  
s prímesou biozložky ETBE vlastnej výroby. Slovnaft vyrábal štyri druhy autobenzínov 
s rôznym obsahom biozložky podľa požiadaviek odberateľov.

Rafinéria a marketing

Vďaka interným opatreniam zameraným na zvy
šo vanie efektívnosti a vysokej technologickej 
disciplíne došlo v roku 2007 k významnému 
zníženiu energetickej náročnosti výroby.

Marketing

Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov 
na domácom trhu, vrátane predaja motorových 
palív Správe štátnych hmotných rezerv, 
vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o tak
mer 4,7 %, čo podporil neustále rastúci 
dopyt najmä po motorových palivách.  
Podobný trend mal aj predaj rafinérskych 
výrobkov na export, ktorý vzrástol o 5,7 %. 
Spoločnosť si aj naďalej udržala svoju silnú 
pozíciu na okolitých trhoch v rámci strednej 
Európy, a to najmä vďaka schopnosti plniť 
požiadavky trhu na dodávky biopalív.

Maloobchod

K 31. decembru 2007 spoločnosť prevádzkovala 
209 čerpacích staníc, pričom v uplynulom roku 
bola ukončená rekonštrukcia dvoch čerpacích 
staníc a jedna čerpacia stanica bola predaná. 

Kým celkový objem predaja pohonných hmôt 
bol len o 0,2 % vyšší ako v roku 2006, priemerný 
predaj pripadajúci na čerpaciu stanicu sa zvýšil  
o 13 %, čo potvrdzuje výrazný nárast efektívnosti 
siete čerpacích staníc Slovnaft. Trhový podiel 
spoločnosti v rámci SAPPO sa v porovnaní  
s rokom 2006 prakticky nezmenil. 

Aj v dôsledku vysokého dopytu, predaj moto
rovej nafty v objemovom vyjadrení vzrástol 
medziročne o 5,7 % a plne kompenzoval pok
les predaja benzínu. Podiel motorovej nafty na 
celkovom predaji motorových palív vzrástol  
v roku 2007 na 52,6 % zo 49,9 % v roku 2006. 
Predaj LPG sa ustálil na úrovni minulého roka. 

Nárast tržieb spoločnosti z predaja nepalivo
vého tovaru a služieb o 19 mil. Sk svedčí o raste 
spokojnosti zákazníkov a zlepšení vnímania 
úrovne sortimentu nepalivového tovaru a slu
žieb na čerpacích staniciach. 

S cieľom odmeňovať verných zákazníkov 
spoločnosť v prvej polovici roka 2007 uviedla 
nový katalóg BONUS s atraktívnym sortimen
tom tovarov a pripravila dve sezónne ponuky 
pre verných členov BONUS Klubu.

Priebežná optimalizácia prevádzkových nákla
dov umožnila dosiahnuť ďalšie úspory vo výške 
33 mil. Sk.

výhľad

Skupina Slovnaft sa bude aj v roku 2008 zame
riavať na posilňovanie konkurencieschopnosti 
rafinérskej výroby, a to predovšetkým optima
lizovaním riadenia dodávateľského reťazca 
s cieľom uspokojiť zvyšujúci sa dopyt  
po vysokokvalitných rafinérskych výrobkoch, 
predovšetkým motorovej nafte. 

Hlavným cieľom Skupiny Slovnaft pre rok 
2008 je pokračovať vo zvyšovaní konverzie 
spracovanej ropy a maximalizovať podiel výroby 
biopalív v súlade s požiadavkami Európskej 
únie. Rovnako dôležitou úlohou je dodržanie 
cyklu generálnych opráv výrobných jednotiek 
v intervale 3 až 4 roky, ako aj ďalšie znižovanie 
energetickej náročnosti. 
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Zhrnutie
 
Petrochemická divízia Skupiny Slovnaft dodáva suroviny do malých a stredných 
podnikov spracúvajúcich polyolefíny v celej Európe. Výrobky majú širokú škálu 
použitia, a to od výroby fólií pre technické i obalové aplikácie, cez produkciu  
rôznych výrobkov každodennej spotreby, až po vysokošpecializovanú výrobu  
dielcov pre automobilový priemysel.

Strategickými cieľmi divízie sú: neustále zvyšovať ziskovosť na tradičných trhoch 
západnej Európy, vybudovať si silné posta venie na rýchlo rastúcich východných 
trhoch a cez pokračujúce zlepšovanie efektívnosti si udržať konku rencieschopnú 
nákladovú pozíciu.

Petrochémia

Hlavné udalosti v roku 2007

Pokračujúca integrácia petrochemickej 
divízie Skupiny MOL
V roku 2007 pokračovala obchodná konsoli
dácia petrochemických aktivít v rámci Skupiny 
MOL. Úzka spolupráca s rafinériami Skupiny 
MOL umožnila zvýšiť bezpečnosť dodávok  
surovín, efektívnejšie naplánovať výrob ný 
program a cez optimalizáciu portfólia výrobkov 
flexibilnejšie uspokojiť náročné požia davky 
trhu.

Prevádzkové výsledky
Rok 2007 bol mimoriadne úspešný, keďže 
prevádz kový zisk divízie presiahol hodnotu 
1,0 mld. Sk, čo predstavuje najvyšší zisk  
v histórii divízie, ku ktorému prispeli pozitívny 
vývoj vonkajšieho prostredia predovšetkým 
počas prvých troch štvrťrokov, silný dopyt 
podporovaný rastúcou spotrebou výrobného 
sektora, rekordná výroba a predaj plastov  
a v neposlednom rade aj zlepšenie vnútornej 
efektívnosti.

Spoľahlivá a ekonomická prevádzka
Divízia neustále zvyšuje prevádzkovú  
spoľahlivosť svojich výrobných jednotiek. 
Počas roku 2007 profitovala z projektov 
implementovaných v roku 2006. V rámci 
projektu Centralizácia riadiacich centier bol 
vytvorený základ pre integrovanie operátorov 
petrochémie do centrálneho riadiaceho  
centra, s cieľom zlepšiť komunikáciu a zvýšiť 
bezpečnosť pri práci.

Rekordná výroba
Maximálne využitie výrobnej kapacity etylé
novej jednotky spolu so stabilnou výkonnosťou 
polypropylénovej jednotky prispeli k výraznému 
nárastu výroby monomérov, ako aj polymérov 
oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Spoločnosť zavŕšila rok rekordnou výrobou 
plastov na úrovni 432 tis. ton a rekordným 
predajom na úrovni 427 tis. ton.

Marketingové aktivity
V rámci úspešného napĺňania marketingovej 
stratégie divízia pokračuje vo zvyšovaní 
predaja plastov na trhy strednej a východnej 
Európy, k čomu aktívne napomáha aj rozšírenie 
jednokanálového predaja na území Rumunska.  
K pozitívnemu posunu došlo v obchodných 
aktivitách na hlavných exportných trhoch,  
oso bitne na českom trhu. Divízia sa usiluje 
o užšiu spoluprácu a zvýšenie spokojnosti 
a lojálnosti zákazníkov aj pomocou projektu 
Otvorené dvere. Neustála optimalizácia port
fólia taktiež podporila uspokojenie narastajúcich 
po žia daviek zákazníkov na rozsah a kvalitu 
výrobkov. 

výhľad

Divízia sa naďalej zameriava na zvyšovanie 
spoľahlivosti výrobných jednotiek, efektívnu 
prevádzku a striktnú kontrolu prevádzkových 
nákladov. Pokračuje príprava modernizácie 
výroby a ďalšieho vývoja polyetylénov  
a monomérov. Výsledky týchto aktivít by mali  
v dlhšom časovom horizonte prispieť k zvy
šovaniu konkurencieschopnosti ako na domá
com, tak aj na strategických zahraničných 
trhoch.
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Riadenie HSE

V roku 2007 sa začala uplatňovať nová decentralizovaná organizačná štruktúra 
HSE, v rámci ktorej sa jednotlivé HSE tímy stali súčasťou samotných divízií  
a priamo podliehajú riaditeľom divízií, kým v minulosti boli začlenené pod integro
vaný útvar HSE. Decentralizácia priniesla hlavne väčšiu flexibilitu riadenia HSE  
a vyššiu spokojnosť interných zákazníkov.

HSE

Spoločenská zodpovednosť

V roku 2007 došlo k významnému pokroku 
v oblasti rozvoja manažérskeho systému pre 
trvalo udržateľný rozvoj na úrovni Skupiny 
MOL. Cieľom bolo zjednotiť existujúce procesy 
prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju  
v rámci jednotnej štruktúry riadenia, integrovať 
tieto princípy do každodenných činností, 
zabezpečiť neustále zlepšovanie výkonnosti 
v tejto oblasti a organizačne začleniť túto 
problematiku pod HSE. 

V súlade so záväzkom otvorenej komunikácie 
a konštruktívneho prístupu k zainteresovaným 
stranám Slovnaft každoročne publikuje 
dosiahnuté úspechy, ako aj víziu ďalšieho 
zlepšovania v Správe o trvalo udržateľnom 
rozvoji, ktorá je prístupná na internetovej 
stránke www.slovnaft.sk.

Bezpečnosť a zdravie

V roku 2007 bol v oblasti HSE dosiahnutý 
významný úspech, keď v dvoch najväčších spo 
  ločnostiach Skupiny Slovnaft – v SLOVNAFT, 
a.s. a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. nebol 
zaznamenaný žiadny pracovný úraz s práce
neschopnosťou, kým v roku 2006 sa 
vyskytli dva takéto úrazy. V porovnaní  
s rokom 2006 došlo k zníženiu počtu pra
covných úrazov s práceneschopnosťou 
aj v spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE  
A OPRAVY a.s., z troch v roku 2006 na dva  
v roku 2007. Celkovo to znamená zníženie  
počtu pracovných úrazov s práceneschop
nosťou v Skupine Slovnaft z piatich na dva. 
V prepočte na milión odpracovaných hodín 
ide o zníženie úrazovosti v Skupine Slovnaft  
z 0,9 v roku 2006 na 0,3 v roku 2007. Od roku 
2002 Skupina Slovnaft nezaznamenala žiadny 
pracovný úraz s následkom smrti u vlastných 
zamestnancov ani u dodávateľov.

Tieto vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti 
práce sú dosahované aj vďaka pokračujúcemu 
projektu Bezpečné pracoviská, ktorého 
cieľom je vytvorenie bezpečného pracovného 
prostredia, kultúry bezpečnosti, posilnenie 

povedomia zodpovednosti vedúcich pra
cov  níkov za bezpečnosť, zníženie počtu 
pracovných úrazov, vytvorenie a implementácia 
medzinárodne uznávaného a používaného 
systému bezpečnosti technologických proce
sov PSM (Process Safety Management), 
využívanie získaných vedomostí a neustále 
zlepšovanie vedomostnej úrovne zamest
nancov. Významným príspevkom k zlepšovaniu 
bez pečnosti je aj čoraz širšie využívanie 
štandardizovanej vyšetrovacej metódy s cieľom 
zistiť skryté príčiny mimoriadnych udalostí  
a prijímať účinné preventívne opatrenia.

BOZP (počet)

0                     5                    10                    15                   20

PožiarePracovné úrazy

2003

2004

2005

2006

2007
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V júni 2007 vstúpila do platnosti dlho 
očakávaná legislatíva týkajúca sa chemických 
látok a prípravkov známa pod menom REACH 
(hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 
chemických látok). Pre účely predregistrácie 
a následnej registrácie bola vykonaná 
inventarizácia chemických látok a uskutočnila 
sa harmonizácia ich identifikácie medzi 
jednotlivými spoločnosťami Skupiny MOL. 
V rámci zdieľania informácií pozdĺž celého 
dodávateľského reťazca spoločnosť oslovila 
svojich dodávateľov chemických látok  
a komunikovala s odberateľmi s cieľom 
zabezpečiť bezproblémové pokračovanie 
obchodných vzťahov aj po zavedení tejto 
legislatívy. Spoločnosť úspešne implemento
vala softvérové nástroje potrebné na zabez
pečenie plnenia povinností vyplývajúcich  
z REACH. V spolupráci s ostatnými spoloč
nosťami Skupiny MOL boli analyzované 
možnosti spolupráce v rámci rôznych konzorcií 
v oblasti prípravy budúcich registračných 
dokumentov.

Životné prostredie

Spoločnosť aj v roku 2007 pokračovala v sanač
ných prácach zameraných na odstránenie 
starých záťaží. Na logistických termináloch sa 
vykonali v rámci projektu SIMPLE, ktorý bol 
zahájený v roku 2004, v uplynulom roku sanácie 
v ôsmich lokalitách. Na čerpacích staniciach sa 
sanačné aktivity blížia ku koncu. V roku 2007 
sa jedna sanácia začala realizovať a jedna bola 
ukončená. Náklady na sanácie horninového 
prostredia a podzemnej vody na logistických 
termináloch a likvidovaných čerpacích stani
ciach dosiahli v roku 2007 hodnotu 85 mil. Sk.

Ročné investície Skupiny Slovnaft do envi
ronmentálnych projektov dosiahli v roku 
2006 sumu 830 mil. Sk, pričom v roku 2007 
predstavovali 1,1 mld. Sk. Dve tretiny z tejto 
čiastky pripadali na pokračujúcu rekonštrukciu 
skladovacích nádrží a modernizáciu chemickej 
úpravne vody. V tejto sume sú zahrnuté aj 
projekty súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci.
 

Celkové emisie do ovzdušia boli oproti roku 
2006 nižšie o 18 %. Významne k tomu prispeli 
nižšie emisie SO

2. Pozitívny vplyv na množstvo 
emisií malo aj odstavenie spaľovne odpadov, 
rekonštrukcia spaľovne kalov, odstávka 
Nalkánov, zníženie energetickej náročnosti 
výroby a miernejšia zima. 

V roku 2007 bolo vyprodukovaných o 16 % 
menej nebezpečných odpadov ako v roku 
2006. Podpísalo sa pod to najmä ukončenie 
sanačných prác na čerpacích staniciach.  
Celkové množstvo odpadov vzrástlo o 10 %  
pod vplyvom investičných akcií, ako napríklad 
Rekonštrukcia skladovacích nádrží a Rekon
štrukcia chemickej kanalizácie.

Rokom 2007 sa skončilo prvé obchodovacie 
obdobie s emisiami skleníkových plynov, 
ktoré prebiehalo v rokoch 2005 až 2007, 
pričom obdobie bolo ukončené s miernym 
prebytkom. Spoločnosti SLOVNAFT, a.s.  
a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., ktorá vstúpi  
do obchodovania s emisiami skleníkových 
plynov od roku 2008, spolupracovali v priebehu 
roka 2007 s príslušnými orgánmi štátnej  
správy pri príprave národného alokačného 
plánu pre ďalšie obdobie.

výhľad

Rok 2008 prinesie prvé povinnosti vyplýva
júce z legislatívy REACH, a to predregistráciu 
vyrábaných chemických látok. Cieľom Skupiny 
Slovnaft bude včasné splnenie tejto povinnosti. 
Od začiatku druhého obchodovacieho obdobia 
s emisiami skleníkových plynov v rokoch 2008 
až 2012 sa spoločnosť bude sústreďovať na 
identifikáciu a realizáciu opatrení na nákladovo 
efektívne zabezpečenie dodržania množstva 
pridelených kvót. Naďalej bude pokračovať aj 
implementácia projektu Bezpečné pracoviská.
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V roku 2007 spoločnosť pokračovala vo vývoji a zlepšovaní manažérskych systémov 
kvality. Potvrdili to aj výsledky dozorových auditov, ktoré vykonala medzinárodná 
audítorská spoločnosť SGS, kedy neboli zaznamenané žiadne systémové nezhody. 
Audítorská spoločnosť vysoko hodnotila najmä kvalitu prevádzkovania a riadenia 
hlavných procesov v certifikovaných oblastiach, zdokonaľovanie procesu interných 
auditov, používanie rôznych nástrojov kvality (Benchmarking, Audit Scoring) a metód 
na riešenie problémov (Shiba). Medzi ďalšie pozitíva manažérskych systémov patrí 
podľa SGS aj úroveň vedenia pracovníkov ku kontinuálnemu zlepšovaniu činností.

Rok 2007 predstavoval významnú etapu aj v rozvoji a prehlbovaní integrácie 
cezhraničných procesov, ktorých cieľom aj výsledkom bola vyššia kvalita produktov  
a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Kvalita



18 Slovnaft vÝRoČnÁ SPRÁva 2007 19ĽUDSKÉ ZDRoJE

Ľudské zdroje

S cieľom získavania a udržania tých najlepších, 
spoločnosť systematicky spolupracuje s naj
významnejšími slovenskými univerzitami, 
v rámci unikátneho projektu Growww 
poskytuje ojedinelé stážové a štipendijné 
možnosti pre najlepších študentov. V rámci 
tohto projektu spoločnosť získala vlani 32 
kvalitných absolventov vysokých škôl; pričom  
za tento projekt získal Slovnaft Cenu roka  
za rozvoj ľudských zdrojov v kategórii Najlepší 
personálny projekt za rok 2007, ktorú každo
ročne udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj 
ľudských zdrojov v spolupráci s agentúrou  
IBIS Partner, s.r.o.

Mzdová a sociálna oblasť

V rámci transparentnej a konštruktívnej 
spolupráce so sociálnym partnerom bola 
začiatkom roka 2007 podpísaná kolektívna 
zmluva na trojročné obdobie, ktorá priniesla 
mnohé pozitívne zmeny v mzdovej aj sociálnej 
oblasti.

Cieľom spoločnosti je klásť čoraz väčší dôraz 
na odmeňovanie zamestnancov na základe ich 
výkonnosti a prínosov pre dosahovanie cieľov 
spoločnosti.

Objem mzdových nákladov spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. v roku 2007 predstavoval 
hodnotu 1,5 mld. Sk. Priemerná mesačná 
mzda zamestnancov dosiahla 50 437 Sk, čo je 
vysoko nad úrovňou priemernej mzdy v rámci 
Slovenska.

Slovnaft má záujem o najlepších odborníkov, 
ktorým ponúka motivujúce finančné ohod
notenie a širokú škálu sociálnych výhod. 
Hodnota sociálnych nákladov v roku 2007 
dosiahla 324 mil. korún.

Medzi najvýznamnejšie poskytované sociálne 
výhody patrí voliteľný sociálny príspevok, 
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, 
príspevok na životné a úrazové poistenie, 
zdravotná starostlivosť, stravovanie, pôžičky 
zo sociálneho fondu, sociálna výpomoc  

pri dlhodobej práceneschopnosti a v hmotnej 
núdzi a pribudol aj nový prvok – jednorazová 
sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa. 

Zamestnanci majú možnosť bezplatne využívať 
športové zariadenia spoločnosti ako sú pla
váreň, sauna, tenisové kurty, športová hala  
a kolkáreň. 

Spoločnosť venuje pozornosť aj svojim bývalým 
zamestnancom, ktorí odišli do starobného 
dôchodku. Združenie dôchodcov spoločnosti 
Slovnaft má 1 925 členov a je aktívne v kultúrnej, 
spoločenskej a osvetovej oblasti. Spoločnosť 
podporuje aktivity združenia v rámci svojej 
sociálnej politiky a vytvára tak podmienky pre 
hodnotný poproduktívny život svojich bývalých 
zamestnancov.

Podľa prieskumu prestížnej agentúry Hewitt Associates uskutočneného v roku 
2007 je Slovnaft jedným z troch najlepších zamestnávateľov na Slovensku  
s kvalitnou mzdovou a sociálnou politikou na európskej úrovni. V rámci strategického 
riadenia ľudských zdrojov spoločnosť venuje veľkú pozornosť starostlivosti  
o zamest nancov, ako aj ich odbornému i osobnému rozvoju. Personálna stratégia 
spoločnosti zreteľne deklaruje rozhodujúcu dôležitosť zamestnancov pre dosaho
vanie strategických cieľov Skupiny Slovnaft. K tomu napomáha aj firemná kultúra.

K 31. decembru 2007 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zamestnávala 2 425 pracov
níkov, čo je oproti minulému roku nárast o 69 osôb. V priebehu roka bolo prijatých  
204 zamest nancov, vrátane 78 zamestnancov v dôsledku spätného včlenenia  
činností účtovníctva, financií a riadenia dokumentácie do spoločnosti. V roku 2007 
odišlo zo spoločnosti 135 zamestnancov, z toho 22 do starobného a predčas
ného dôchodku a 51 v dôsledku organizačných zmien. Miera fluktuácie dosiahla  
5,7 %, čo je najnižšia úroveň za posledných päť rokov.
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vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov

Spoločnosť kladie dôraz na ďalšiu prípravu 
a vzdelávanie všetkých skupín zamestnancov 
v súlade s potrebami jednotlivých útvarov. 
Celkové náklady na vzde lávanie zamestnancov 
predstavovali v roku 2007 hodnotu 39,2 mil. 
korún.

Veľká pozornosť bola venovaná odborno
špecializovanej príprave zamestnancov, 
určenej pre výkon robotníckych, ako aj 
vybraných technickohospodárskych profesií, 

ktorej sa zúčastnilo 2 025 zamestnancov. Pre 
601 zamestnancov rafinérie bol zabezpe čený 
špeciálny cyklus odborných školení.

Pre 416 zamestnancov na všetkých riadiacich 
úrovniach bola zabezpečená manažérska 
príprava, ktorá bola zameraná na rozvoj 
odbornoprofesijných spôsobilostí, osobnostný 
rozvoj predovšetkým v oblasti efektívneho 
riadenia ľudí, budovania tímu, manažmentu 
zmien, ako aj ostatných aktivít zameraných 
na zvyšovanie výkonnosti. Pre viac ako 500 
odborných pracovníkov boli zrealizované 
školenia v súlade s ich súčasnou, prípadne 
perspektívnou pracovnou pozíciou.

V roku 2007 sa uskutočnil rozsiahly cyklus 
vzdelávania zamestnancov v rámci projektu 
HSE, zameraný na zvýšenie bezpečnosti pri 
práci, požiarnu ochranu, ochranu životného 
prostredia, prevenciu pred haváriami a riadenie 
kvality.

Za účelom rozvoja znalostí zamestnancov 
v oblasti IT boli zrealizované školenia pre 
používateľov PC na rôznych úrovniach, 
ako aj školenia pre špecialistov IS. Ponuka 
IT vzdelávania bola rozšírená o možnosť 
samovzdelávania v elearningovej forme, ktorú 
využilo 593 zamestnancov.

Spoločnosť aj naďalej kládla veľký dôraz na 
zvyšovanie úrovne znalosti cudzích jazykov 
a na jazykových kurzoch sa zúčastnilo 316 
zamestnancov.

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít 
Slovnaft podporuje u svojich zamestnancov 
aj zvyšovanie kvalifikácie formou štúdia 
popri zamestnaní. V roku 2007 navštevovalo 
vysokoškolské 77, stredoškolské 12 a MBA 
štúdium 5 zamestnancov.

Zamestnancom uvoľneným z dôvodu organi
začných zmien bola ponúknutá možnosť 
absolvovať rekvalifikačné kurzy, ako aj 
možnosť využiť psychologické a personálne 
poradenstvo.

ĽUDSKÉ ZDRoJE
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Rok 2007 bol pre Slovnaft v súlade s požiadavkou EÚ, slovenskej legislatívy  
a dopytu zákazníkov „bio rokom“. Popri aktualizácii dlhodobej technologickej  
stratégie a zohľadnení nového prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade  
s politikou EÚ v oblasti energií a životného prostredia (smernica 2003/30/ES),  
sa rafinéria priebežne pripravovala na uspokojovanie rastúceho dopytu trhov  
po biopalivách.
 
V súlade s požiadavkami a legislatívou odberateľských trhov sa Slovnaft v roku 
2007 zameral na výrobu a predaj benzínu obsahujúceho 4,4 % biozložky ETBE  
a zvýšil produkciu motorovej nafty s obsahom MERO. Zároveň bol iniciovaný projekt 
pridávania bioetanolu do benzínu (E5), ktorý výrazne prispeje k splneniu cieľov 
spoločnosti v oblasti biopalív. Boli vykonané aj štúdie na využitie glycerínu ako 
odpadového materiálu z výroby MERO.

Výskum a vývoj
V oblasti vývoja výrobkov boli najväčšími 
úspechmi v roku 2007 vývoj a zavedenie 
výroby arktickej nafty vyvinutej pre Armádu 
Slovenskej republiky, biobenzínu s vysokým 
obsahom ETBE pre exportné trhy, ako aj 
príprava modifikovaného asfaltu obsahujúceho 
gumovú drť. 

V oblasti HSE sa aktívne pracovalo na moder
nizácii spaľovne kalov, zvýšení spoľahlivosti 
biologického stupňa čistiarne odpadových vôd  
a programe rekonštrukcie skladovacích nádrží. 

V rafinérii sa pozornosť zamerala na zisťovanie 
potenciálnych bezpečnostných rizík – poten

ciálnych príčin závažných priemyselných havárií 
a na prípravu návrhov na ich odstránenie. 

S cieľom zlepšiť životné prostredie obyvateľov 
žijúcich v blízkosti Slovnaftu, spoločnosť 
vykonáva sústavné mapovanie potenciálnych 
zdrojov zapáchajúcich látok a implementuje 
systematické návrhy na zníženie emisií týchto 
látok.

V roku 2007 v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
náklady na výskum a vývoj obsiahnuté  
v prevádzkových nákladoch dosiahli hodnotu 
11,7 mil. Sk.



Analýza a diskusia



26 Slovnaft vÝRoČnÁ SPRÁva 2007 27DISKUSIa a analÝZa vÝSlEDKov

Podnikateľské prostredie

Rok 2007 bol charakteristický historicky vysokými a volatilnými cenami ropy, a to 
najmä v jeho druhej polovici. V prvých troch mesiacoch roka dosiahla priemerná 
cena ropy hodnotu 57,8 USD/bbl a v porovnaní s rokom 2006 poklesla o 4,0 USD/bbl. 
Za hlavné dôvody tohto vývoja možno považovať výnimočne teplú zimu v krajinách 
najväčších spotrebiteľov, obavy zo stupňujúceho sa napätia medzi Iránom a USA  
kvôli údajnému jadrovému programu Iránu a pokračujúce nepokoje v Nigérii,  
hlavnom dodávateľovi ropy do USA. 

Diskusia a analýza 
výsledkov 

V ďalšom období boli výpadky v ťažbe ropy, 
pokles produkčnej schopnosti starších ropných 
ložísk a nevyužívanie ťažobných kapacít v plnej 
miere v Nigérii, Severnom mori, Venezuele, 
Iraku, Mexiku a iných krajinách kompenzované 
zvýšenou produkciou ropy najmä v krajinách 
bývalého ZSSR, Kanade, Afrike a Brazílii.  
Rastúci podiel primiešavania biozložiek do 
motorových palív, pochádzajúcich najmä  
z Brazílie, USA a EÚ, tiež pomohol uspokojovať 
dopyt po rope. Zásobovanie globálneho trhu 
zásadne neovplyvnilo ani zníženie produkčnej 
kvóty krajín OPEC na začiatku roku 2007.  
Tento faktor však významne prispel k tomu, 
že sa ceny ropy po ich prudkom poklese na 
prelome rokov 2006 a 2007 až k úrovniam 
50 USD/bbl postupne vrátili k porovnateľným 
úrovniam z prvého polroka 2006. Priemerná 
cena barelu ropy Brent v druhom štvrťroku 
2007 dosiahla úroveň takmer 68 USD/bbl. 

V treťom štvrťroku si svetové hospodárstvo 
zachovalo vysokú dynamiku, hoci hlavný 
zdroj jeho rastu sa presunul z USA do Ázie  
a Európy. Ceny ropy dosahovali vyššie hod
noty ako pred rokom (nárast o 7,7 %) najmä  
v dôsledku znižovania ťažby ropy kartelu OPEC, 
poklesu kurzu dolára, ako aj neutíchajúceho 
geopolitického napätia súvisiaceho s nukleár
nym programom v Iráne.

Priemerná cena ropy dosiahla v záverečných 
troch mesiacoch úroveň 88,5 USD/bbl a v po 
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 
vzrástla o 29 USD/bbl. Jedným z hlavných 
faktorov, ktoré vo významnej miere vplývali 
na tento vývoj a tlačili cenu ropy k vysokým 
hodnotám, boli neustále prevládajúce obavy 
na trhu z nedostatočných zásob počas zimnej 
sezóny. Vývoj ceny v posledných mesiacoch 
roka 2007 nezodpovedal podmienkam na trhu 
a približoval sa k hranici 100 USD/bbl, čo 
nasvedčovalo tomu, že ropa bola nadhodno
tená. Dá sa za tým vidieť hlavne špekulatívny 
kapitál, ktorý tlačil cenu hore. Politické faktory, 
ako iránska kríza a odkladanie rozhodnutia 
OPEC zvýšiť ťažobné kvóty, tiež prispeli  
k vysokej cene ropy na trhu.

Priemerné hodnoty crack spreadov autoben
zínov dosiahli úroveň 148 USD/t, čo bol nárast  
o 17 % v porovnaní s priemernými hodnotami 
dosiahnutými v roku 2006. V prvom štvrť
roku 2007 úroveň crack spreadov vzrástla  
o 19,3 USD/t oproti prvým trom mesiacom 
roku 2006, keď k ich rastúcej tendencii 
výrazne prispel pokračujúci dopyt hlavných 
spotrebiteľov po benzíne. Tento fakt spolu 
s obmedzenou rafinérskou výrobou viedli  
k značnému čerpaniu komerčných zásob  
u naj väčšieho svetového konzumenta benzínu, 
USA. Úroveň zásob sa počas prvého polroka 
pohybovala na podstatne nižšej úrovni, ako  
bol priemer za posledných 5 rokov. Tento 
vývoj bol jednou z hlavných príčin vzrastu 
medzi ročnej priemernej úrovne crack spreadov 
autobenzínov o vyše 20 % na globálnom 
trhu, keď priemerné hodnoty dosiahli úroveň 
168 USD/t. Napriek očakávanému negatív
nemu vplyvu hurikánovej sezóny sa vývoj 
crack spreadov autobenzínov počas tretieho 
štvrťroku 2007 stabilizoval, keď sa priemerné 
dosahované hodnoty pohybovali na úrovni  
143 USD/t, čo v porovnaní s rovnakým obdo
bím predchádzajúceho roka znamenalo pokles 
o 6 %. V závere roka priemerné hodnoty 
crack spreadov autobenzínov mierne poklesli, 
keď dosiahli priemerné hodnoty 116,3 USD/t. 
Nárast oproti rovnakému obdobiu minulého 
roka o 40,2 USD/t bol dôsledkom neustáleho 
rastu dopytu po tejto komodite, ako aj obme
dzenej flexibility rafinérií v súvis losti s prísnymi 
kvalitatívnymi normami.
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Vývoj crack spreadov motorovej nafty bol  
v roku 2007 významne ovplyvnený silným 
ekonomickým rastom a následnou zvýšenou 
spotrebou stredných destilátov. 

V prvom štvrťroku 2007 crack spready vzrástli 
medziročne o 8,4 %, keď dosiahli priemernú 
hodnotu 108,7 USD/t.

V ďalšom období sa však komerčné zásoby 
nafty, respektíve stredných destilátov vo 
vše o becnosti držali na dostatočnej úrovni  
a prevyšovali 5ročnú priemernú úroveň. 
Teplé počasie nenútilo spotrebiteľov využiť 
tieto rafinérske produkty na vykurovanie, 
a tak spotreba nafty bola v danom období 
primárne akcelerovaná rozvojom ekonomík. 
Crack spready nafty boli preto medziročne 
nižšie o 11 %. Tento trend pokračoval aj počas 
jesene, keď priemerné hodnoty zaznamenali 
ďalší mierny pokles v porovnaní s rokom 2006. 
V závere roka sa však situácia dramaticky 
zmenila, keď v dôsledku výrazného nárastu 
dopytu po motorovej nafte a vykurovacích 
olejoch, nízkych zásob v USA, ako aj prísnych 
výrobných noriem, sa priemerná hodnota  
crack spreadov vyšplhala až na úroveň 158,8 
USD/t, čo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 
2006 znamenalo nárast o 39,3 USD/t (takmer 
o 34 %).

finančné operácie

Výkaz ziskov a strát
Čisté tržby v roku 2007 ovplyvnili najmä rekord
né spracovanie ropy, prevádzková spoľahlivosť, 
podstatne vyššie predané objemy motorových 
palív a petrochemických výrobkov spolu  
s vyššími kótovanými cenami. Ich pokles  
o 5,5 mld. Sk v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom spôsobilo hlavne posilnenie slovenskej 
koruny. Podobný vývoj bolo možné pozorovať  
aj v spotrebe materiálu a nákladoch na obsta
ranie predaného tovaru. Zmena stavu zásob  
bola vyššia o 943 mil. Sk a súvisela s generál
nymi revíziami vykonanými v roku 2006.  
Náklady na služby a osobné náklady boli 
prakticky na úrovni minulého roka. Odpisy 
vyššie o 189 mil. Sk boli dôsledkom kapitálových 
výdavkov a aktivácie dlhodobých aktív v roku 
2007. Ostatné prevádzkové náklady boli nižšie 
o 999 mil. Sk najmä v dôsledku odlišnej tvorby 
a rozpúšťania rezerv v porovnaní s minulým 
rokom.

Súvaha 
Hodnota dlhodobého hmotného majetku bola 
medziročne nižšia o 894 mil. Sk dôsledkom 
nižších kapitálových výdajov a ukončenia 
hlavných projektov v roku 2006. Finančné  
aktíva určené na predaj vzrástli o 380 mil. Sk  
a boli ovplyvnené hlavne ich precenením na 
trhovú hodnotu. Hodnota zásob bola vyššia 
o 1,2 mld. Sk a odrážala hlavne vyššie ceny 
produktov. Pohľadávky z obchodného styku 
vyššie o 1,1 mld. Sk a záväzky z obchodného 
styku vyššie o 1,9 mld. Sk kopírovali vyššie 
kótované ceny produktov a ropy a boli podporené 
vyšším predajom a spracovaním. Ostatné 
súvahové položky vykazovali len minimálne 
zmeny a odrážali zmeny prevádzkovej činnosti 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Cash flow
Hodnota peňažných prostriedkov ku koncu 
roku 2007 dosiahla 2,5 mld. Sk, čo reprezentuje 
mierny medziročný pokles o 0,6 mld. Sk. 
Tento výsledok odzrkadľuje splatenie úverov  
v roku 2006, ktoré boli poskytnuté spoločnosti  

MOL Nyrt. v rámci riadenia likvidity Skupiny  
MOL v celkovej výške 8,7 mld. Sk. Finančná 
situácia Skupiny Slovnaft naďalej zostáva 
stabilná.
 

Crack spready motorových palív v USD/t
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Rafinéria a marketing

V roku 2007 Slovnaft spracoval takmer  
6,0 mil. ton ropy, čo je o 0,4 mil. ton viac  
ako v roku 2006. Vysoký objem spracovania  
bol podporený spoľahlivou prevádzkou kľúčo
vých výrobných jednotiek, ako aj faktom,  
že v roku 2007 neboli zrealizované generálne 
revízie výrobných zariadení. Kvalita spracovanej 
ropy bola v súlade so zmluvne dohodnutými 
špecifikáciami.

Objem výroby vzrástol v minulom roku  
o 459 tis. ton. Tento výsledok odráža vysoké 
spracovanie ropy, ako aj dosiahnuté vysoké 
výkonové parametre výrobných jednotiek. 
Výroba motorových palív sa v porovnaní  
s rokom 2006 zvýšila o 417 tis. ton. Z dôvodu 
silného dopytu bolo cieľom maximalizovať 
výrobu motorovej nafty. Spoločnosť vyrobila  
v roku 2007 o 166 tis. ton autobenzínov  
a 251 tis. ton motorovej nafty viac ako pred 
rokom. Vysoká výroba motorových palív je 
výsledkom bezporuchového chodu krakovacích 
procesov, ktoré premieňajú ťažké ropné frakcie 
na kvalitné motorové palivá.

Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov, 
vrátane predaja motorových palív Správe 
štátnych hmotných rezerv, dosiahol v roku 
2007 úroveň 5,5 mil. ton (bez predaja do 
petrochemického segmentu), čo predstavuje 
medziročný nárast o 5,8 % v porovnaní s rokom 
2006, kedy dosiahol úroveň 5,2 mil. ton. Tržby 
z predaja rafinérskych výrobkov však poklesli 

o 4,8 %, a to najmä v dôsledku vplyvu vývoja 
kurzu slovenskej meny voči EUR a USD.

Objem predaja rafinérskych výrobkov na 
domácom trhu, vrátane predaja motorových 
palív Správe štátnych hmotných rezerv, bol 
v roku 2007 medziročne vyšší o takmer  
4,7 %, a to najmä vplyvom vyššieho predaja 
motorových palív o takmer 7 %. Rast predaja 
motorovej nafty o 5,8 % a automobilového 
benzínu o 9 % koreloval s vysokou hodnotou 
hospodárskeho rastu na Slovensku, ktorý  
v medziročnom porovnaní osciloval okolo  
9 %. Rast predaja motorovej nafty potvrdil  
aj v roku 2007 niekoľko rokov trvajúci trend 
rastu dopytu po tomto produkte. Na sloven
ský trh sa umiestňovala motorová nafta  
s obsahom biozložky MERO a automobilové 
benzíny s obsahom biozložky ETBE.

U leteckého paliva bol taktiež zaznamenaný 
rastúci trend predaja, čo bolo spôsobené 
zvýšeným záujmom o prepravu na chartero vých 
i pravidelných linkách všetkých slovenských 
letísk.

Predaj asfaltov v roku 2007 bol silne ovplyvnený 
nižším objemom prác v sektore výstavby  
a údržby cestných komunikácií, ako dôsledok 
masívneho ukončovania týchto prác v roku 
2006. Celkovo predaj asfaltov na domácom 
trhu poklesol medziročne o 14,7 %. Potvrde ním 
klesajúceho dopytu po asfaltoch bol aj znížený 
import asfaltových produktov zo zahraničia 
počas roku 2007. 

Predaj autoplynu ECO+ si v roku 2007 
zachoval úroveň z minulého roka. Vzhľadom  
na 10 %ný pokles celkového predaja auto
plynu na Slovensku bol maloobchodný predaj 
spoločnosti úspešný, o čom svedčí aj fakt, 
že Slovnaft zvýšil podiel na slovenskom 
trhu autoplynu z 22,4 % na 25,1 %. V roku 
2007 sa zvýšil počet čerpacích staníc  
Slovnaft predávajúcich autoplyn ECO+ o 11 
na celkový počet 95 čerpacích staníc ku koncu 
roka 2007.

Tržby z predaja rafinérskych výrobkov 
na domácom trhu, vrátane predaja Správe  
štátnych hmotných rezerv, mierne poklesli 
(medziročne o 3,2 %), čo bolo spôsobené 
vplyvom vývoja výmenných kurzov.

Celkový predaj autobenzínov na exportné trhy 
bol v roku 2007 vyšší o 96 tis. ton (8,7 %) 
v porovnaní s rokom 2006. Zvýšený predaj 
je možné pripísať historicky najvyššiemu 
spracovaniu ropy, bezproblémovej prevádzke 
výrobných zariadení v priebehu roka, schopnosti 
vyrábať vysoko kvalitné palivá s parametrami 
nad rámec európskych noriem pri súčasnom 
zohľadnení požiadaviek národných legislatív na 
primiešavanie biopalív a v neposlednom rade 
zákaznícky orientovanému prístupu k jednot
livým trhom. V prípade Českej republiky sa pod 
vyšší predaj podpísala aj dlhodobá odstávka 
výrobných kapacít domáceho výrobcu – ČESKÁ 
RAFINÉRSKÁ, a.s. na konci roku 2007. Predaj 
automobilových benzínov na exportných trhoch 
sa zvýšil v prospech Rakúska, Česka a Poľska  
na úkor cenovo menej atraktívnych trhov.  
Z dôvodu legislatívnych zmien v jednotlivých 
krajinách začal predaj benzínu s vyššou bio
génnou zložkou na nemecký a maďarský trh. 

Predaj motorovej nafty na export vzrástol  
v roku 2007 medziročne o 118 tis. ton, a to 
najmä v dôsledku zvýšeného predaja na vysoko 
konkurenčné trhy Rakúska, Česka a Nemecka. 
Veľký podiel na náraste predaja mali okrem už 
zmieneného rekordne vysokého spracovania 
ropy a výroby vysoko kvalitných palív aj 
rastúci dopyt po motorovej nafte v regióne 

strednej a východnej Európy. Tá v posledných 
rokoch zaznamenáva nedostatok najmä počas 
vrcholiacej motoristickej a poľnohospodárskej 
sezóny. Predaj motorovej nafty s biogénnou 
zložkou na český a maďarský trh bol podporený 
zmenami v legislatíve týchto krajín. 

Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na export 
poklesli o 5,5 % v porovnaní s hodnotami 
minulého roka.

Objem výroby 2007
tis. ton

2006
tis. ton

Automobilové benzíny 1 617,0 1 450,8

Motorová nafta 2 863,9 2 612,8

Petrolej 79,7 44,6

Ťažký vykurovací olej 206,6 262,1

Asfalty a oxidačná zmes 35,7 41,1

Síra 77,7 64,8

Ostatné rafinérske produkty 219,9 182,5

Petrochemické produkty 220,8 204,1

Celkom 5 321,3 4 862,8
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Predaj ostatných rafinérskych a petroche
mických výrobkov, ktoré tvoria takmer 16 % 
z celkového predaja v objemovom vyjadrení, 
poklesol oproti roku 2006 o 6,9 %, a to najmä  
v dôs ledku zastavenia výroby nalkánov.  
Prijatá stratégia optimalizácie riadenia dodá
vateľského reťazca bola hlavným faktorom 
ovplyvňujúcim vývoj predaja ostatných rafi
nérskych a petrochemických výrobkov, ktoré 
dopĺňajú produktové portfólio spoločnosti.

Petrochémia

Petrochemická divízia spracovala v minulom 
roku 742 tis. ton primárneho benzínu a ľahkých 
uhľovodíkov. Etylénová jednotka vyprodukovala 
221 tis. ton etylénu a 104 tis. ton propylénu,  
a znamenala historický rekord počas jej viac 
než 30 ročnej existencie.

Polypropylénová jednotka dosiahla v roku 2007 
rekordnú výrobu na úrovni 262 tis. ton, čo je 
o 20 % viac ako v roku 2006. Okrem zvýšenej 
produkcie sa výrazne zmenilo aj výrobkové 
portfólio, kde sa zvýšil podiel progresívnejších 
kopolymérov, čo viedlo k efektívnejšiemu  
a flexibilnejšiemu uspokojovaniu požiadaviek 
zákazníkov. Podiel kopolymérov na produkcii 
polypropylénu predstavoval 23 %, kým v roku 
2006 to bolo iba 16 %.

Výrobu polyetylénu na úrovni 170 tis. ton 
negatívne ovplyvnil v roku 2007 najmä 
nedostatok etylénu na trhu.

Zvýšená spoľahlivosť polypropylénovej výrob
nej jednotky prispela k významnému nárastu 
predaja plastov na úrovni 427 tis. ton, čo je  
o 10 % viac ako v roku 2006.

Oproti roku 2006 vzrástol predaj ako na 
domácom (16 %), tak aj na zahraničných 
trhoch (9 %). Ako výsledok výhodnejšieho 
produktového a zákazníckeho portfólia vzrástol 
predaj predovšetkým na trhoch strategického 
významu, tak z pohľadu objemu, ako aj rastu 
spotreby. Zároveň výrazne poklesol podiel 
predaja na spotové trhy.
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Podnikové služby

V roku 2007 boli v rámci programu Global 5,  
ktorého cieľom je vytvorenie strategických 
partnerstiev s dodávateľmi, uzatvorené 
významné zmluvy o spolupráci v oblasti 
poskytovania inžinierskych a projekčných 
činností a odbornej spolupráce v investičnej 
výstavbe. Okrem tejto iniciatívy zameranej 
na zvýšenie efektívnosti pomocou externého 
prostredia sa spoločnosť zamerala aj na 
analýzu vnútorného potenciálu efektívnejšieho 
obstarávania plynúceho zo zvýšenia odbornej 
vedomostnej úrovne a zlepšenia zručností 
ľudských zdrojov v oblasti nákupu. Elektro
nický nákup sa stal každodenným nástrojom 

nákupcov, ktorý zabezpečuje vyššiu transpa
rentnosť procesu nákupu a efektívnosť pri 
výbere dodávateľa. 

V roku 2007 bola ukončená prvá analytická 
fáza auditu nehnuteľností, ktorého cieľom je 
vytvorenie informačnej databázy potrebnej  
pre progresívne riadenie správy nehnuteľností 
a majetku.

V roku 2007 sa začala úspešne realizovať 
optimalizácia logistiky a správy hlavného skladu 
a medziskladov chemikálií na jednotlivých 
výrobných jednotkách. Táto optimalizácia 
prinesie efektívnejšie využívanie majetku 
spoločnosti.

Investičné aktivity

Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft (CAPEX) 
dosiahli v roku 2007 hodnotu 2,7 mld. Sk,  
z toho 1,1 mld. Sk predstavovali projekty  
v oblasti ochrany životného prostredia  
a ostatných oblastí HSE.

Najväčšia časť investičných výdavkov, takmer 
2,3 mld. Sk, smerovala do segmentu Rafinéria 
a marketing. Najvýznamnejšími investičnými 
akciami boli ekologické projekty, z ktorých na 
dlhodobý projekt rekonštrukcie skladovacích 
nádrží bolo vynaložených 502 mil. Sk.  
Investície do projektov zameraných na 
zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti 
predstavovali 651 mil. Sk. Ďalšie kapitálové 
výdaje v sume 296 mil. Sk smerovali do 
zvyšovania efektívnosti výrobného procesu. 
Na rozšírenie výrobnej činnosti boli vynaložené 
investície v hodnote 167 mil. Sk, z toho do 
spoločného podniku MEROCO, a.s. v sume 
151 mil. Sk. 
 
Kapitálové výdavky v Petrochemickom segmen
te dosiahli hodnotu 129 mil. Sk a smerovali 
hlavne na zabezpečenie plynulosti prevádzky  
v objeme 92 mil. Sk, do ekologických projektov  
a na zabezpečenie investorskej prípravy 
projektov pre intenzifikáciu etylénovej jednotky  
a novej výroby LDPE.

V segmente Maloobchod predstavovali kapi
tálové výdaje v roku 2007 celkom 107 mil. Sk. 
Investičné aktivity boli sústredené na začatie 
prevádzky zrekonštruovanej čerpacej stanice 
BratislavaLamač a na projekty súvisiace  
s ochranou životného prostredia, keď na 38 
čerpacích staniciach boli vybudované havarijné 
nádrže. V roku 2007 bola dokončená obnova 
dvoch predajní na čerpacích staniciach a bol 
modernizovaný vernostný systém Bonus, čím 
spoločnosť zabezpečila rozšírenie poskytova
ných služieb pre zákazníkov. 

Kapitálové výdavky na projekty z oblasti 
informačných technológií predstavovali v roku 
2007 hodnotu 103 mil. Sk a boli zamerané 
na optimalizáciu informačných systémov  
v podniku.

Viac ako 73 mil. Sk smerovalo do ochrany  
a bezpečnosti prevádzky budov a na zlepšenie 
pracovného prostredia.
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a dcérske spoločnosti
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade
s Medzi národnými štandardmi pre finančné výkazníctvo
a Správa nezávislého audítora

31. december 2007 
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SLOVNAFT, a.s. 
a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s Medziná
rod nými štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 
31. decembra 2007

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 a spoločných 
podnikov („Skupina“) je spracovanie ropy, distribúcia a predaj výrobkov z ropy.

Sídlo Spoločnosti a identifikačné čísla:
SLOVNAFT, a.s. 
Identifikačné číslo: 31 322 832
Daňové identifikačné číslo: 2020372640
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Slovenská republika

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

Priemerný počet zamestnancov Skupiny v roku 2007 bol 3 671 (2006: 3 795 zamestnancov), z toho 
počet vedúcich zamestnancov bol 97 (2006: 96 vedúcich zamestnancov).

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

Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti 
dňa 14. marca 2008.
 
Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti a v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava. 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.

SLOVNAFT, a.s. 
a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo

k 31. decembru 2007

Bratislava, 14. marca 2008

 Marián Jusko Oszkár Világi
 predseda predstavenstva  člen predstavenstva
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SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaná súvaha k 31. decembru 2007 

SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2007

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

Poznámky
2007

mil. Sk 
2006

mil. Sk

AKTÍVA

Dlhodobé aktíva

Dlhodobý nehmotný majetok 2 615 672

Dlhodobý hmotný majetok 3 39 438 40 332

Investície v pridružených spoločnostiach 5 121 97

Finančné aktíva určené na predaj 6 1 919 1 438

Odložená daňová pohľadávka 24 12 84

Ostatné dlhodobé aktíva 7 224 39

Dlhodobé aktíva spolu 42 329 42 662

Obežné aktíva

Zásoby 8 9 684 8 479

Pohľadávky z obchodného styku 9 8 716 7 631

Daň z príjmov - pohľadávka 1 738

Finančné aktíva určené na predaj 6 1 102

Ostatné obežné aktíva 10 7 980 6 040

Peniaze a peňažné ekvivalenty 11 2 473 3 085

Obežné aktíva spolu 28 855 26 075

AKTÍVA SPOLU 71 184 68 737

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti

Základné imanie 12 20 625 20 625

Emisné ážio 3 649 3 649

Rezervy 19 155 19 938

Čistý zisk za účtovné obdobie pripadajúci na akcionárov 
materskej spoločnosti 7 582 6 357

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti 51 011 50 569

Podiely minoritných akcionárov 22 56

Vlastné imanie spolu 51 033 50 625

Dlhodobé záväzky

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti úverov 14 111 18

Rezervy na záväzky a poplatky 16 1 210 1 211

Odložený daňový záväzok 24 1 259 990

Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 17 655 697

Dlhodobé záväzky spolu 3 235 2 916

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku 12 081 10 218

Rezervy na záväzky a poplatky 16 126 459

Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti 
dlhodobých úverov 15 838 1 049

Daň z príjmov - záväzok 346 4

Ostatné krátkodobé záväzky 18 3 525 3 466

Krátkodobé záväzky spolu 16 916 15 196

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 71 184 68 737

Poznámky
2007

mil. Sk
2006

mil. Sk

Tržby netto 30 114 612 120 066

Ostatné prevádzkové výnosy 19 1 123 1 172

Prevádzkové výnosy spolu 115 735 121 238

Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru - 94 464 - 100 066

Osobné náklady 20 - 3 134 - 3 117

Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku 30 - 3 625 - 3 436

Služby 21 - 4 719 - 4 811

Ostatné prevádzkové náklady 22 - 1 772 - 2 771

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby 1 283 340

Aktivovaná vlastná výroba 81 610

Prevádzkové náklady spolu - 106 350 - 113 251

Prevádzkový zisk 30 9 385 7 987

Finančné výnosy 23 320 429

Finančné náklady 23 - 271 - 475

Podiel na zisku pridružených spoločností 24 21

Zisk pred zdanením 24 9 458 7 962

Daň z príjmov 24 - 1 876 - 1 606

Čistý zisk za účtovné obdobie 7 582 6 356

pripadajúci na:

 Akcionárov materskej spoločnosti 25 7 582 6 357

 Minoritných akcionárov – - 1

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

25 367,6 308,2
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SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2007

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

Poznámky
2007

mil. Sk
2006

mil. Sk
Zisk pred zdanením 9 458 7 962
Úpravy na odsúhlasenie zisku pred zdanením s čistými 
peňažnými prostriedkami z prevádzkových činností
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku 30 3 625 3 436
Amortizácia výnosov budúcich období 17,19 - 53 - 55
Odpis zásob netto 21 17
Čisté (zníženie)/ zvýšenie rezerv na záväzky a poplatky - 335 302
Čistý zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku 19 - 337 - 166
Odpis pohľadávok 28 67
Nerealizovaný kurzový zisk z pohľadávok a záväzkov - 50 - 2
Čistý zisk z predaja finančných aktív určených 
na predaj a dcérskych spoločností - 109 - 200

Výnosové úroky 23 - 219 - 206
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 23 45 36
Čistá kurzová strata očistená o kurzové rozdiely 
z pohľadávok a záväzkov 23 144 387

Ostatné finančné straty, netto 82 29
Podiel na čistom zisku pridruženej spoločnosti - 24 - 21
Ostatné nepeňažné položky - 50 - 8
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
pred zmenou pracovného kapitálu 12 226 11 578

(Zvýšenie) stavu zásob - 1 226 - 2 021
(Zvýšenie) / zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku - 1 180 710
(Zvýšenie) / zníženie stavu ostatných obežných aktív - 1 512 694
Zvýšenie / (zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku 1 885 - 2 348

Zvýšenie / (zníženie) stavu ostatných 
krátkodobých záväzkov 155 - 209

Zaplatená daň z príjmu právnických osôb - 528 - 1 633
Peňažné prostriedky z prevádzkových činností netto 9 820 6 771
Kapitálové výdavky - 2 847 - 4 237
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 399 423
Príjmy z predaja dcérskych spoločností netto 7 453
Nákup finančných aktív určených na predaj - - 18
Príjmy z predaja finančných aktív určených na predaj - 319
Príjmy z predaja majetku určeného na predaj - 619
Krátkodobé úvery (poskytnuté) / splatené netto - 418 - 2 965
Poskytnuté dlhodobé úvery - - 2 231
Splatenie poskytnutých dlhodobých úverov - 8 650
Prijaté úroky a ostatné finančné príjmy 219 202
Prijaté dividendy - 39
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností - 2 640 1 254
Príjmy z dlhodobých úverov 138 18
Splatenie dlhodobých úverov - 9 -
(Platby) / príjmy z derivátových transakcií netto - 19 12
(Splatenie) / príjmy z krátkodobých nebankových úverov netto - 140 971
(Splatenie) / príjmy z krátkodobých bankových úverov netto - 123 123
Zaplatené úroky a ostatné finančné výdavky - 52 - 34
Dividendy vyplatené akcionárom - 7 481 - 7 779
Pokles podielu minoritných akcionárov - 34 -
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností - 7 720 - 6 689
(Zníženie) / zvýšenie stavu peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov - 540 1 336

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného 
obdobia 11 3 085 1 872

Dopady kurzových zmien - 72 - 123
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci 
účtovného obdobia 11 2 473 3 085

Stav k 1.
januáru 2006 20 625 3 649 - 79 18 722 147 18 790 8 997 52 061 57 52 118

Finančné aktíva 
určené na predaj:

Zmeny v reálnej 
hodnote – – – – - 40 - 40 – - 40 – - 40

Odúčtovanie straty 
zo zníženia hodnoty – – – – 37 37 – 37 – 37

Odložená daň – – – – 1 1 – 1 – 1

Kurzové rozdiely – – - 61 – – - 61 – - 61 – - 61

Celkové výnosy 
a náklady vykázané 
priamo vo vlastnom 
imaní

– – - 61 – - 2 - 63 – - 63 – - 63

Čistý zisk za účtovné 
obdobie – – – – – – 6 357 6 357 - 1 6 356

Celkové výnosy 
a náklady – – - 61 – - 2 - 63 6 357 6 294 - 1 6 293

Prevod 
nerozdeleného zisku 
za predchádzajúci 
rok do rezerv

– – – 8 997 – 8 997 - 8 997 – – –

Dividendy – – – - 7 786 – - 7 786 – - 7 786 – - 7 786

Stav k 31. 
decembru 2006

20 625 3 649 - 140 19 933 145 19 938 6 357 50 569 56 50 625

Finančné aktíva 
určené na predaj:

Zmeny v reálnej 
hodnote – – – – 481 481 – 481 – 481

Presun do výkazu 
ziskov a strát pri 
predaji

– – – – - 101 - 101 – - 101 – - 101

Odložená daň – – – – - 72 - 72 – - 72 – - 72

Kurzové rozdiely – – 39 – – 39 – 39 – 39

Celkové výnosy 
a náklady vykázané 
priamo vo vlastnom 
imaní

– – 39 – 308 347 – 347 – 347

Čistý zisk za účtovné 
obdobie

– – – – – – 7 582 7 582 – 7 582

Celkové výnosy 
a náklady 

– – 39 – 308 347 7 582 7 929 – 7 929

Pokles podielu 
minoritných 
akcionárov

– – – – – – – – - 34 - 34

Prevod 
nerozdeleného zisku 
za predchádzajúci 
rok do rezerv

– – – 6 357 – 6 357 - 6 357 – – –

Dividendy – – – - 7 487 – - 7 487 – - 7 487 – - 7 487

Stav k 31. 
decembru 2007 20 625 3 649 - 101 18 803 453 19 155 7 582 51 011 22 51 033
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iii)   Zásady konsolidácie

Dcérske spoločnosti

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. 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 
získania kontroly. Podiely minoritných akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných 
akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Výnosy a náklady spoločností obstaraných alebo 
predaných počas roka sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, prípadne 
do dňa, kedy boli predané.

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.

Vlastné imanie a čistý zisk pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané samostatne 
v konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát. Akvizície minoritných 
podielov sa účtujú metódou rozšírenia materskej spoločnosti, pri ktorej rozdiel medzi protiplnením 
a účtovnou hodnotou nadobudnutých čistých aktív sa vykazuje ako goodwill.

Spoločné podniky

Spoločný podnik je zmluvnou dohodou, podľa ktorej dve alebo viaceré strany vykonávajú 
hospodársku činnosť, ktorá podlieha spoločnej kontrole. Spoločná kontrola existuje iba v prípade, 
ak strategické finančné a prevádzkové rozhodnutia vzťahujúce sa k danej aktivite vyžadujú 
jednomyseľnú zhodu spoločníkov. Spoločne kontrolovaná jednotka je spoločný podnik, ktorý 
predstavuje založenie podniku, partnerstva alebo inej jednotky, v ktorej každý spoločník spolu  
s ostatnými spoločníkmi uplatňujú spoločnú kontrolu nad hospodárskou činnosťou jednotky. 

Podiely Spoločnosti v jej spoločných podnikoch sa účtujú metódou podielovej konsolidácie, 
podľa ktorej sú podiely spoločníka na každej položke majetku, záväzkov, výnosov a nákladov 
spoločne kontrolovanej jednotky kombinované spôsobom riadok po riadku s podobnými položkami 
konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné závierky spoločných podnikov sa zostavujú za rovnaké 
účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti použitím rovnakých účtovných 
zásad.

Ak Skupina vloží do spoločného podniku majetok alebo ho predá, vykázanie akejkoľvek časti zisku 
alebo straty z tejto transakcie odráža podstatu transakcie. Ak Skupina kúpi majetok od spoločného 

SLOVNAFT, a.s. a dcérske spoločnosti 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade  
s Medzi národnými štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci  
31. decembra 2007

1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti 
dňa 14. marca 2008.

V súlade so zmenami v Zákone o účtovníctve Spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2005 zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 
(„IFRS“), ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EU). V súčasnosti vzhľadom k procesu 
prijímania IFRS EU, neexistujú žiadne rozdiely v IFRS účtovných zásadách aplikovanými Skupinou 
a IFRS prijatými EU. 

Pre účely uplatnenia princípu historických cien sa v konsolidovanej účtovnej závierke predpokladá, 
že Spoločnosť vznikla dňa 1. mája 1992, s účtovnou hodnotou aktív a pasív stanovenou k tomuto 
dátumu, po úpravách, ktoré si vyžadovalo uplatnenie IFRS.

Účtovná závierka Skupiny bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

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.

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Konsolidovaná účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená riadnym 
valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 20. apríla 2007.

i)   Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky skupiny 
MOL. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť MOL Nyrt., Október 
huszonharmadika u. 18, 1117 Budapešť, Maďarská republika. Táto konsolidovaná účtovná  
závierka je k nahliadnutiu priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

ii)   Vyhlásenie o zhode

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi  
pre finančné výkazníctvo a všetkými platnými IFRS prijatými v rámci EU. IFRS zahŕňajú štandardy 
a interpretácie schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a Výborom  
pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva („IFRIC“).

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2007

• IFRIC 9 Prehodnotenie vložených derivátov
• IFRIC 10 Vykazovanie v priebehu účtovného obdobia a zníženie hodnoty majetku

Skupina neaplikovala skôr žiadny z IFRS štandardov, pri ktorom sa nevyžaduje jeho prijatie  
k dátumu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka („súvahový deň“).
 
Zásadné dopady týchto zmien sú nasledovné:

IfRS 7 – finančné nástroje: zverejňovanie
Prijatím IFRS 7 Skupina zverejňuje dodatočné informácie o svojich finančných nástrojoch, ich 
významnosti a povahe a rozsahu rizík, ktoré sú s ich držbou spojené. Skupina je zvlášť povinná 
zverejniť reálnu hodnotu finančných nástrojov a povahu a výšku vystavenia sa jednotlivým rizikám  
v podrobnom členení. Tieto nové zverejnenia sú začlenené do tejto účtovnej závierky.

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – pridané zverejnenia o vlastnom imaní
Dodatky k IAS 1 tiež požadujú určité dodatočné zverejnenia, ktoré umožnia užívateľom účtovnej 
závierky zhodnotiť politiku a ciele Skupiny v oblasti riadenia kapitálu. Tieto nové zverejnenia sú 
uvedené v poznámke 26.

IfRIC 8 Rozsah štandardu IfRS 2
IFRIC 8 vyžaduje, aby sa štandard IFRS 2 použil vo všetkých transakciách, v rámci ktorých sa 
vydávajú majetkové nástroje za protihodnotu, ktorá sa javí byť nižšia ako reálna hodnota. Uvedená 
interpretácia nemala žiadny vplyv na finančnú pozíciu Skupiny.

IfRIC 9 Prehodnocovanie vložených derivátov
IFRIC 9 stanovuje, že dátum zhodnotenia existencie vloženého derivátu predstavuje dátum,  
kedy sa účtovná jednotka prvýkrát stane zmluvnou stranou, pričom k prehodnoteniu sa pristúpi  
len v prípade zmeny zmluvy, ktorá výrazným spôsobom modifikuje peňažné toky. Uvedená 
interpretácia nemala žiadny vplyv na finančnú pozíciu Skupiny.

IfRIC 10 Vykazovanie v priebehu účtovného obdobia a zníženie hodnoty majetku
Skupina prijala k 1. januáru 2007 štandard IFRIC 10, podľa ktorého účtovná jednotka nesmie  
zúčtovať straty zo zníženia hodnoty, ktoré sa vykázali v predchádzajúcej priebežnej účtovnej 
závierke. Ide o straty zo zníženia hodnoty goodwillu alebo investície do majetkového nástroja 
alebo finančného majetku účtované v obstarávacej cene. Keďže skupina v minulosti žiadne straty 
zo zníženia hodnoty nezúčtovala, uvedená interpretácia nemala vplyv na finančnú pozíciu ani  
na hospodárske výsledky Skupiny.

podniku, Skupina nevykáže svoj podiel na ziskoch spoločného podniku z transakcie, až kým znova 
nepredá majetok nezávislej zmluvnej strane.

Podiely v pridružených spoločnostiach

Pridruženou spoločnosťou je subjekt, nad ktorým Skupina vykonáva podstatnú kontrolu 
prostredníctvom svojej účasti na rozhodnutiach týkajúcich sa finančnej a prevádzkovej politiky 
subjektu, ale nie je dcérskou spoločnosťou ani spoločným podnikom. 

Investície Skupiny do pridružených spoločností sa účtujú metódou vlastného imania. Pri metóde 
vlastného imania sa podiel v pridruženej spoločnosti zaúčtuje do súvahy v obstarávacej cene 
upravenej o následné zmeny v podiele Skupiny na čistom majetku pridruženej spoločnosti. 
Goodwill súvisiaci s pridruženou spoločnosťou sa vykáže v účtovnej hodnote podielu a neodpisuje 
sa. Výkaz ziskov a strát odzrkadľuje podiel na prevádzkových výsledkoch pridruženej spoločnosti.  
Ak nastala zmena vykázaná priamo vo vlastnom imaní pridruženej spoločnosti, Skupina zaúčtuje 
svoj podiel na takejto zmene a v prípade potreby ho vykáže vo výkaze zmien vo vlastnom imaní. 
Zisky a straty z transakcií medzi Skupinou a pridruženou spoločnosťou sa eliminujú v rozsahu 
podielu Skupiny v pridruženej spoločnosti.

Pridružená spoločnosť zostavuje svoje účtovné závierky k rovnakému dátumu ako Skupina  
a účtovné zásady pridruženej spoločnosti sú identické s účtovnými zásadami, ktoré používa 
Skupina pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností.

Pri pridružených spoločnostiach sa posudzuje, či existujú objektívne náznaky zníženia hodnoty 
podielu. Ak takéto náznaky existujú, určí sa realizovateľná hodnota podielu, aby sa zistila strata  
zo zníženia hodnoty, ktorú je treba vykázať. Ak nastali straty v minulých rokoch, posúdia sa 
indikátory zníženia hodnoty za účelom stanovenia, či je možné takéto straty zrušiť.

iv)   Zmeny účtovných zásad

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v predošlých účtovných 
obdobiach okrem nasledovných prípadov:

V priebehu účtovného obdobia Skupina aplikovala nasledujúce nové a novelizované štandardy 
IFRS a interpretácie IFRIC. Prijatie týchto štandardov a interpretácií, s výnimkou nižšie uvedených 
prípadov, nemalo žiadny vplyv na účtovnú závierku Skupiny.

• IFRS 7  Finančné nástroje: zverejňovanie
• IAS 1  Prezentácia účtovnej závierky - pridané zverejnenia o vlastnom imaní
• IFRIC 7 Aplikácia prepočtu účtovných závierok podľa štandardu IAS 29 Finančné výkazníctvo 
   v hyperinflačných ekonomikách
• IFRIC 8 Rozsah pôsobnosti IFRS 2

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Zásadné dopady týchto zmien sú nasledovné:

IfRS 2 Platby viazané na akcie – Dodatok vzťahujúci sa na podmienky priznania práv a zrušenia
Táto novela štandardu IFRS 2 Platby viazané na akcie definuje podmienky nároku a iné podmienky, 
ako aj spôsob účtovania zrušenia. Táto novela nebude mať významný vplyv na existujúce podielové 
schémy Skupiny.

IfRS 3 Podnikové kombinácie – Komplexná úprava aplikácie metódy nákupu
Tento revidovaný štandard obsahuje mnohé zmeny v porovnaní s jeho pôvodným znením. Okrem 
iného sa nekontrolný podiel musí oceňovať buď reálnou hodnotou, alebo proporcionálnym podielom 
na čistých identifikovateľných aktívach obstaranej spoločnosti, pričom doteraz bola prípustná iba 
druhá možnosť. V revidovanom štandarde sa nachádzajú aj dodatočné návody na účtovanie 
o podmienených položkách a oceňovaní určitých identifikovateľných aktív a pasív obstaranej 
spoločnosti. Navyše, náklady vzniknuté nadobúdateľovi v súvislosti s podnikovou kombináciou sa 
účtujú do nákladov, čo je v protiklade s predchádzajúcim spôsobom účtovania, podľa ktorého sa 
náklady zahŕňali do goodwillu. Táto revízia nebude mať žiadny významný vplyv na súčasnú finančnú 
pozíciu Skupiny, nakoľko sa bude uplatňovať prospektívne.

IfRS 8 Prevádzkové segmenty
Na základe tohto štandardu sa vyžaduje zverejnenie informácií o prevádzkových segmentoch 
Skupiny, pričom sa nahrádza požiadavka na určenie primárnych (podnikateľských) a sekundárnych 
(geografických) segmentov vykazovania Skupiny. Vedenie neočakáva zmenu v súčasných 
zverejneniach, pretože primárne podnikateľské segmenty určené na účely výkazníctva budú spĺňať 
podmienky prevádzkových segmentov podľa nového štandardu.

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky – Komplexná úprava zakazujúca okamžité účtovanie 
do nákladov
Revízia tohto štandardu vyžaduje kapitalizáciu nákladov na prijaté úvery a pôžičky, ak sa tieto 
náklady týkajú kvalifikovateľného majetku. Takýto majetok predstavuje majetok, ktorý si nutne 
vyžaduje značné časové obdobie na prípravu pre svoje zamýšľané použitie alebo predaj. Skupina  
v súčasnosti postupuje podľa týchto zásad; z tohto dôvodu príslušná zmena nebude mať žiadny 
vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku.

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – Úpravy vyplývajúce zo zmeny IfRS 3
Tento revidovaný štandard vyžaduje priradenie komplexného zisku/straty vlastníkom materskej 
spoločnosti a vlastníkom nekontrolných podielov, aj keby to malo mať za následok záporný zostatok 
nekontrolného podielu. Na základe predchádzajúceho znenia štandardu sa takéto nadmerné straty 
prideľovali majiteľom materskej spoločnosti, okrem určitých výnimočných prípadov. Navyše pribudli 
požiadavky účtovať o zmenách v majetkovom podiele materskej spoločnosti v dcérskom podniku, 
ktorých dôsledkom nebude strata kontroly v rámci vlastného imania, a špecifikovať akýkoľvek zisk 
alebo stratu vyplývajúcu zo straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou vo výkaze zisku a strát. 
Uvedená revízia nebude mať žiadny významný vplyv na súčasnú finančnú pozíciu Skupiny, nakoľko 
sa bude uplatňovať prospektívne.

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:

• IFRS 2  Platby viazané na akcie – Dodatok vzťahujúci sa na podmienky priznania práv a zrušenia  
    (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr)
• IFRS 3  Podnikové kombinácie – Komplexná úprava aplikácie metódy nákupu
    (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr)
• IFRS 8  Prevádzkové segmenty (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009
    alebo neskôr) 
• IAS 1  Prezentácia účtovnej závierky – Komplexná úprava zahŕňajúca požiadavku na výkaz
    komplexných ziskov/strát (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2009
    alebo neskôr)
• IAS 1  Prezentácia účtovnej závierky – Úpravy týkajúce sa vykazovania investičných
    nástrojov a záväzkov, ktoré vznikajú pri likvidácii (účinné pre účtovné obdobia
    začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr)
• IAS 23  Náklady na prijaté úvery a pôžičky – Komplexná úprava zakazujúca okamžité účtovanie 
    do nákladov (účinné pre úrokové náklady týkajúce sa kvalifikovateľných aktív, 
    pre ktoré je dátum zaradenia 1. január 2009 alebo neskôr) 
• IAS 27  Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – Úpravy vyplývajúce zo zmeny IFRS 3 
    (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr) 
• IAS 28  Investície do pridružených podnikov – Úpravy vyplývajúce zo zmeny IFRS 3 
    (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr) 
•  IAS 31  Podiely v spoločných podnikoch – Úpravy vyplývajúce zo zmeny IFRS 3 
    (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr)
• IAS 32  Finančné nástroje: Vykazovanie – Úpravy súvisiace s finančnými nástrojmi s predajnou 
    opciou a záväzkami vznikajúcimi pri likvidácií (účinné pre účtovné obdobia
    začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr) 
• IFRIC 11 IFRS 2: Vnútroskupinové transakcie s vlastnými akciami (účinné pre účtovné obdobia 
    začínajúce 1. marca 2007 alebo neskôr)
• IFRIC 12 Koncesie na poskytovanie služieb (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 
    1. januára 2008 alebo neskôr)
• IFRIC 13 Zákaznícke vernostné programy (účinné pre účtovné obdobia začínajúce 
    1. júla 2008 alebo neskôr)
• IFRIC 14 IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných požitkov,
    minimálne požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi (účinné pre účtovné
    obdobia začínajúce 1. januára 2008 alebo neskôr).

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Zhrnutie dôležitých účtovných zásad

i)   Mena prezentácie

Na základe ekonomickej povahy zásadných udalostí a okolností bola za funkčnú menu materskej 
spoločnosti a menu prezentácie Skupiny stanovená slovenská koruna (Sk).

ii)   Podnikové kombinácie

Podnikové kombinácie sa vykazujú použitím nákupnej metódy účtovania. Podľa tejto metódy sa 
vykazuje identifikovateľný majetok (vrátane predtým nevykazovaných nehmotných aktív) a záväzky 
(vrátane podmienených záväzkov a bez budúcich reštrukturalizácií) obstaraného podniku v reálnej 
hodnote. 

Rozdiel medzi obstarávacou cenou a hodnotou podielu Skupiny na reálnej hodnote čistých 
identifikovateľných aktív, záväzkov a podmienených záväzkov dcérskych spoločností obstaraných 
k dátumu výmennej transakcie je prvotne účtovaný ako goodwill. Po prvotnom zaúčtovaní sa 
goodwill oceňuje v obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo zníženia hodnoty. Pre účely 
testovania zníženia hodnoty sa goodwill obstaraný podnikovou kombináciou od dátumu obstarania 
alokuje na každú jednotku generujúcu peňažné prostriedky Skupiny, resp. skupinu jednotiek 
generujúcich peňažné prostriedky, pri ktorých sa predpokladá, že budú profitovať z kombinácie,  
a to bez ohľadu na to, či sú na tieto jednotky alebo skupiny jednotiek Skupiny alokované aj iné 
aktíva a pasíva. Každá jednotka alebo skupina jednotiek, na ktorú sa alokuje goodwill, predstavuje 
najnižšiu úroveň v rámci Skupiny, na ktorej sa monitoruje goodwill pre účely interného riadenia 
výkonov, pričom takáto jednotka alebo skupina jednotiek nie je väčšia než segment, na základe 
ktorého Skupina vykazuje v súlade so štandardom IAS 14 Segmentové vykazovanie.

Ak goodwill tvorí súčasť jednotky generujúcej peňažné prostriedky (skupiny jednotiek generujúcej 
peňažné prostriedky) a časť aktivít takejto jednotky sa vyraďuje, goodwill súvisiaci s časťou 
prevádzky na vyradenie sa zahrnie do účtovnej hodnoty prevádzky pri stanovovaní zisku, resp. 
straty z vyradenia. Goodwill vyradený za týchto okolností sa oceňuje na základe relatívnych hodnôt 
vyradenej aktivity a časti ponechanej jednotky generujúcej peňažné prostriedky.

Pri predaji dcérskych spoločností sa rozdiel medzi predajnou cenou a čistou hodnotou majetku plus 
kumulatívne kurzové rozdiely a neamortizovaným goodwillom vykáže vo výkaze ziskov a strát.

iii)   Investície a ostatné finančné aktíva

Finančné aktíva v rozsahu platnosti IAS 39 sú klasifikované ako finančné aktíva ocenené v reálnej 
hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty, úvery a pohľadávky, investície držané do 
splatnosti a finančné aktíva určené na predaj. Pri prvotnom vykázaní sa finančné aktíva ocenia  
v reálnej hodnote, ktorá je – s výnimkou finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do zisku alebo straty – zvýšená o náklady priamo súvisiace s obstaraním finančného 

IAS 32 finančné nástroje: Vykazovanie – Úpravy súvisiace s finančnými nástrojmi s predajnou 
opciou a záväzkami vznikajúcimi pri likvidácii
Podľa revidovaného štandardu sa vyžaduje, aby niektoré finančné nástroje s predajnou opciou 
a niektoré finančné nástroje, ktoré účtovnej jednotke stanovujú povinnosť dodať druhej strane 
pomerný podiel na čistom majetku účtovnej jednotky výlučne pri likvidácii, boli klasifikované ako 
vlastné imanie. Uvedená novela nebude mať žiadny vplyv na existujúce finančné nástroje Skupiny.

IfRIC 11 IfRS 2: Vnútroskupinové transakcie a transakcie s vlastnými akciami
Na základe tejto interpretácie sa o dohodách, v rámci ktorých zamestnanec získa práva na 
majetkové nástroje účtovnej jednotky, účtuje ako o pláne transakcií vysporiadaných akciami aj  
v prípadoch, keď účtovná jednotka nakupuje nástroje od inej strany, resp. nevyhnutné majetkové 
nástroje poskytujú akcionári. Skupina nepredpokladá, že by uplatnenie tejto interpretácie mohlo 
mať nejaký dopad na jej finančnú pozíciu. 

IfRIC 12 Koncesie na poskytovanie služieb
IFRIC 12 platí pre prevádzkovateľov koncesií na poskytovanie služieb a vysvetľuje akým spôsobom 
účtovať o prevzatých záväzkoch a právach v rámci týchto koncesií. Keďže žiadny člen Skupiny nie je 
prevádzkovateľom koncesií, uvedená interpretácia nebude mať na Skupinu žiadny vplyv.
 
IfRIC 13 – Zákaznícke vernostné programy
IFRIC 13 vyžaduje, aby sa pridelené vernostné body vykázali ako samostatná zložka predajnej 
transakcie, v rámci ktorej sa poskytli. Z tohto dôvodu sa časť reálnej hodnoty odhadovanej odplaty 
alokuje vzhľadom na pridelené body a odkladá sa na obdobie, kým sa tieto body nepoužijú. Skupina 
očakáva, že vzhľadom na v súčasnosti existujúce vernostné programy, táto interpretácia nebude 
mať významný vplyv na jej účtovnú závierku.

IfRIC 14 IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne 
požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi
IFRIC 14 poskytuje návody, akým spôsobom sa vymedzuje limit na výšku prebytku v definovanom 
pláne požitkov, ktoré možno vykázať ako aktívum v súlade s IAS 19 Zamestnanecké požitky. Skupina 
očakáva, že uvedená interpretácia nebude mať žiadny vplyv na finančnú pozíciu ani na hospodárske 
výsledky Skupiny, pretože v súčasnosti nemá žiadne financované definované plány požitkov.

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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K 31. decembru 2007 a 2006 neboli žiadne finančné aktíva klasifikované ako investície držané  
do splatnosti.

Úvery a pohľadávky

Úvery a pohľadávky sú nederivátové finančné aktíva s pevne stanovenými alebo určiteľnými 
platbami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu. Po prvotnom zaúčtovaní sa úvery a pohľadávky 
oceňujú v amortizovaných nákladoch s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, znížených  
o opravnú položku. Amortizovaná hodnota sa vypočíta berúc do úvahy diskont a prémiu pri 
obstaraní, poplatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery a transakčné náklady.  
Zisky alebo straty sú vykázané v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v prípade, keď sú úvery  
a pohľadávky odúčtované alebo u nich dôjde k zníženiu hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie. 

finančné aktíva určené na predaj

Finančné aktíva určené na predaj sú tie nederivátové finančné aktíva, ktoré sú klasifikované ako 
určené na predaj alebo ktoré nie sú klasifikované v žiadnej z troch predchádzajúcich kategórií.  
Po prvotnom zaúčtovaní sú finančné aktíva určené na predaj oceňované v reálnej hodnote, pričom 
nerealizované zisky alebo straty sa vykazujú vo vlastnom imaní v položke rezerva z precenenia. 
V prípade, keď je takéto finančné aktívum odúčtované, kumulatívny zisk alebo strata, ktorá bola 
predtým vykázaná vo vlastnom imaní, sa vykáže vo výkaze ziskov a strát.

Reálna hodnota 

Pri investíciách aktívne obchodovaných na organizovaných finančných trhoch sa reálna hodnota 
k súvahovému dňu stanovuje na základe kótovaných trhových cien ku koncu obchodného dňa. 
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 čistých podkladových aktív investície.

iv)   Klasifikácia a odúčtovanie finančných nástrojov

Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané v konsolidovanej súvahe zahŕňajú peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty, obchodovateľné cenné papiere, pohľadávky a záväzky z obchodného styku 
a ostatné pohľadávky a záväzky, 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 tejto poznámke.

Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú klasifikované ako aktíva, 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, pričom komponent vlastného imania je stanovený  

aktíva. Keď sa Skupina stane prvýkrát účastníkom zmluvy, skúma, či táto zmluva neobsahuje 
vložený derivát.

Nákupy a predaje investícií sú vykázané ku dňu vysporiadania obchodu, ktorým je deň, kedy sa 
dané aktívum doručí protistrane.
 
finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty zahŕňajú 
finančné aktíva určené na obchodovanie a aktíva, ktoré sú pri prvotnom vykázaní klasifikované ako 
finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty. 
 
Finančné aktíva sú klasifikované ako určené na obchodovanie v prípade, ak boli obstarané za 
účelom predaja v blízkej budúcnosti. Deriváty, vrátane odčlenených vložených derivátov, sú tiež 
klasifikované ako určené na obchodovanie, s výnimkou, ak sú označené ako efektívne zaisťovacie 
nástroje alebo zmluvné finančné záruky. Zisky alebo straty z investícií určených na obchodovanie 
sú účtované do výkazu ziskov a strát. 

Finančné aktíva môžu byť pri prvotnom vykázaní klasifikované ako finančné aktíva ocenené  
v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty, ak sú splnené nasledovné kritériá: 
(i) klasifikácia eliminuje alebo značne redukuje nekonzistentný prístup, ktorý by mohol inak vzniknúť 
z ocenenia aktíva alebo vykázania ziskov alebo strát z nich na rozličnom základe; alebo (ii) aktíva 
sú časťou skupiny finančných aktív, ktoré sú riadené a ich výkonnosť vyhodnocovaná na báze 
reálnej hodnoty v súlade so zdokumentovanou stratégiou riadenia rizika, alebo (iii) finančné aktívum 
obsahuje vložený derivát, ktorý by bolo potrebné vykázať samostatne. Takéto finančné aktíva sú 
vykázané ako obežné, s výnimkou takých nástrojov, ktoré nie sú vysporiadané počas 12 mesiacov 
po súvahovom dni a nie sú primárne držané za účelom obchodovania. V tomto prípade všetky 
platby takýchto nástrojov sú klasifikované ako dlhodobé. 

K 31. decembru 2007 a 2006 neboli žiadne finančné aktíva klasifikované ako finančné aktíva 
ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty.

Investície držané do splatnosti

Investície držané do splatnosti sú nederivátové finančné aktíva s pevne stanovenými alebo 
určiteľnými platbami, ktoré majú pevnú splatnosť a ktoré Skupina hodlá a je schopná držať až  
do splatnosti. Po prvotnom vykázaní sa investície držané do splatnosti oceňujú v amortizovaných 
nákladoch. Tieto náklady sú vypočítané ako hodnota, ktorou bolo finančné aktívum ocenené pri 
prvotnom zaúčtovaní, znížená o splátky istiny a zvýšená alebo znížená, s použitím metódy efektívnej 
úrokovej miery, o kumulatívnu amortizáciu rozdielu medzi prvotne vykázanou hodnotou a jej 
hodnotou pri splatnosti, a ďalej znížená o opravnú položku. Táto kalkulácia zahŕňa všetky poplatky 
a úroky platené alebo prijaté medzi účastníkmi kontraktu, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou efektívnej 
úrokovej miery, transakčné náklady a všetky prémie a diskonty. Zisky alebo straty sú vykázané  
vo výkaze ziskov a strát v prípade, keď sú investície odúčtované alebo u nich dôjde k zníženiu 
hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie. 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Aktíva oceňované v amortizovaných nákladoch 

Ak existujú objektívne dôkazy, že úvery a pohľadávky oceňované v amortizovaných nákladoch 
boli znehodnotené, výška straty zo zníženia hodnoty je určená ako rozdiel medzi ich účtovnou 
hodnotou a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov (s výnimkou budúcich 
očakávaných kreditných strát) odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou pre dané 
finančné aktívum (t.j. efektívnou úrokovou sadzbou použitou pri prvotnom vykázaní). Zníženie 
hodnoty sa účtuje do výkazu ziskov a strát. 

Skupina najskôr zváži individuálne pre významné položky finančného majetku, či existujú objektívne 
dôkazy zníženia hodnoty, a následne individuálne alebo ako celok pre majetok, ktorý nie je jednotlivo 
významný. V prípade, že ak na základe zváženia Skupina dospeje k názoru, že neexistuje dôkaz  
o znížení hodnoty finančného majetku, či už významného alebo nevýznamného, majetok je zahrnutý 
do skupiny majetku s podobným rizikom, ktorá je ako celok posudzovaná kvôli zníženiu hodnoty. 
Aktíva, ktoré boli individuálne posudzované kvôli zníženiu hodnoty a ku ktorým bola vykázaná strata 
zo zníženia hodnoty, sa nezahŕňajú do posudzovania zníženia hodnoty ako celku.

Ak sa v nasledujúcom období zníži hodnota straty zo zníženia hodnoty a tento pokles môže byť 
objektívne spätý s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní straty zo zníženia hodnoty, straty zo zníženia 
hodnoty zaúčtované v predchádzajúcich obdobiach sa zúčtujú. Každé následné zúčtovanie straty 
zo zníženia hodnoty je vykázané vo výkaze ziskov a strát do tej miery, aby účtovná hodnota aktíva 
neprevýšila amortizovanú hodnotu ku dňu zúčtovania. 

finančné aktíva určené na predaj 

Ak je finančné aktívum určené na predaj znehodnotené, preúčtuje sa hodnota, predstavujúca 
rozdiel medzi jeho obstarávacou cenou (po odpočítaní akýchkoľvek splátok istiny a amortizácie)  
a jeho súčasnou reálnou hodnotou zníženou o predchádzajúce straty zo zníženia hodnoty 
zaúčtované do výkazu ziskov a strát, z vlastného imania do výkazu ziskov a strát. Straty zo zníženia 
hodnoty vytvorené k nástrojom vlastného imania, ktoré sú klasifikované ako určené na predaj,  
sa spätne neodúčtovávajú. Zrušenie straty zo zníženia hodnoty dlhových nástrojov klasifikovaných 
ako určených na predaj sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát, ak sa zvýšenie reálnej hodnoty  
takéhoto nástroja môže objektívne prisúdiť udalosti, ktorá nastala po tom, ako bola strata  
zo zníženia hodnoty vykázaná vo výkaze ziskov a strát.

viii)  Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové účty. 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.

ako zostatková hodnota. Finančné nástroje sú započítané v prípade, že Skupina 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.

v)   Derivátové finančné nástroje

Skupina používa derivátové finančné nástroje, napr. menové forwardy, na zabezpečenie rizík 
spojených s fluktuáciou výmenných kurzov. Derivátové finančné nástroje sa prvotne oceňujú  
v reálnej hodnote ku dňu uzavretia zmluvy a následne sa preceňujú na reálnu hodnotu. Deriváty sú 
zaúčtované ako aktíva, ak je ich reálna hodnota kladná, a ako záväzky, ak je záporná. 

Zisky alebo straty zo zmien reálnej hodnoty derivátov 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. 

Vložené deriváty sú oddelené od základnej zmluvy a zaobchádza sa s nimi ako so samostatnými 
derivátmi, ak sú splnené nasledovné podmienky:

• ich ekonomické charakteristiky a riziká úzko nesúvisia s ekonomickými charakteristikami
 základnej zmluvy,
• samostatný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by spĺňal definíciu derivátu, a
• hybridný (kombinovaný) nástroj nie je ocenený v reálnej hodnote, pričom zmeny reálnej hodnoty 
 sú vykázané v čistom zisku za bežný rok.

vi)   Zabezpečovanie

Na účely účtovania o zabezpečení neboli žiadne transakcie označené ako zabezpečovacie 
nástroje.

vii)  Zníženie hodnoty finančných aktív

Skupina ku každému súvahovému dňu skúma či nedošlo k znehodnoteniu finančných aktív alebo 
skupiny finančných aktív.

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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xii)  Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a obstaraný v rámci 
obchodnej akvizície reálnou hodnotou k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade 
pravdepodobnosti, že Skupine budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať 
práve danému majetku a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť.

Po prvotnom zaúčtovaní 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. Interne 
vytvorený nehmotný majetok, s výnimkou nákladov na vývoj, sa neaktivuje a výdavky sa účtujú  
do nákladov v roku, v ktorom vznikli. Nehmotný majetok sa každoročne testuje na zníženie hodnoty, 
a to buď samostatne alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. Doba životnosti  
sa taktiež skúma raz ročne, úpravy sa v prípade potreby vykonajú prospektívne.

Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. Vzniknuté náklady na vývoj jednotlivého 
projektu sa aktivujú, 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 akumulované straty zo zníženia hodnoty. Náklady sa  
v štádiu vývoja neodpisujú. Kým majetok nie je zaradený do používania, previerka zníženia  
účtovnej hodnoty nákladov na vývoj sa robí ročne alebo častejšie, ak v priebehu roka vznikne 
náznak, že účtovná hodnota nemusí byť spätne získateľná.

xiii)  Odpisy

Každá zložka dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa odpisuje rovnomerne počas ich 
predpokladanej doby ekonomickej životnosti. Obvyklé doby životnosti pre rôzne typy dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku sú nasledovné:

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 na tom istom majetku.

Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú minimálne raz ročne s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť metódy a doby odpisovania s očakávaným prílivom ekonomických úžitkov z dlho-
dobého hmotného majetku.

ix)   Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky

Pohľadávky sa vykazujú v nominálnej hodnote zníženej o opravnú položku na pochybné pohľadávky. 
Ak časová hodnota peňazí je významná, pohľadávky sa oceňujú v amortizovanej cene použitím 
metódy efektívnej úrokovej sadzby zníženej o opravnú položku. Opravná položka sa účtuje do 
výkazu ziskov a strát, ak existuje objektívny predpoklad (napr. pravdepodobnosť nesolventnosti 
alebo významné finančné ťažkosti dlžníka), že Skupina nebude schopná zinkasovať všetky dlžné 
čiastky v súlade s pôvodnými podmienkami faktúry. Znehodnotené dlžné čiastky sú odpísané,  
ak sa považujú za nevymožiteľné.

x)   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 predaj. 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.

xi)   Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene (alebo v účtovnej hodnote 
majetku určenej k 1. máju 1992) zníženej o oprávky a akumulovanú stratu zo zníženia hodnoty. 
Pri predaji alebo vyradení majetku sa obstarávacia 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 prevádzky-
schopného 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 sa považujú 
za obstarávaciu cenu. Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene upravenej o zníženie hodnoty. 
Pozemky sa neodpisujú.

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

 Roky

Softvér 3 – 5

Budovy 30 – 40

Stroje a zariadenia   8 – 20

Ostatné 4 – 8
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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 z titulu organizačných zmien nárok na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv 
na záväzky a poplatky 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

Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik nákladov na vyčistenie životného prostredia 
pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo všeobecnosti 
časovo korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného záväzku odpredať investície 
alebo odstaviť nepoužívaný majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom potrebných 
výdavkov. Ak tento záväzok nebude vysporiadaný v nasledujúcich rokoch, výška vykázanej rezervy 
predstavuje súčasnú hodnotu budúcich odhadovaných výdavkov.

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 roky 2007-2009 je Skupina povinná zaplatiť svojim zamestnancom  
pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku jednorazové odchodné, ktoré  
predstavuje násobok ich priemernej mesačnej mzdy až do výšky 5 priemerných platov  
v prípade odchodu do starobného dôchodku, resp. 8 priemerných platov v prípade odchodu  
do invalidného dôchodku, a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Minimálna  
požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, požadujúca vyplatenie jednomesačnej priemernej  
mzdy pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá.

xiv)  Zníženie hodnoty nefinančných aktív

Pri dlhodobom hmotnom 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 zo zníženia 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 úžitková hodnota podľa toho, ktorá 
je vyššia. Čistá predajná cena je čiastka získateľná z predaja majetku za obvyklé ceny, kým úžitková 
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 možné, robí sa pre jednotku generujúcu peňažné toky. 
Straty zo zníženia hodnoty sa preverujú každoročne a ak sa realizovateľná hodnota majetku zmenila, 
vytvorená opravná položka sa zvýši alebo zníži v plnej výške alebo čiastočne, podľa potreby.

Zníženie hodnoty goodwillu sa posudzuje na ročnej báze alebo častejšie vtedy, ak udalosti 
alebo zmeny okolností naznačujú, že účtovná hodnota môže byť znížená. Zníženie hodnoty sa  
pri goodwille určí tak, že sa posúdi realizovateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné  
prostriedky (alebo skupiny jednotiek generujúcich peňažné prostriedky), na ktorú sa goodwill 
vzťahuje. Ak je realizovateľná hodnota takejto jednotky generujúcej peňažné prostriedky (alebo 
skupiny jednotiek generujúcich peňažné prostriedky) nižšia ako účtovná hodnota jednotky 
generujúcej peňažné prostriedky (alebo skupiny jednotiek generujúcich peňažné prostriedky),  
na ktorú bol alokovaný goodwill, zaúčtuje sa strata zo zníženia hodnoty. Straty zo zníženia  
hodnoty súvisiace s goodwillom nie je možné v budúcich obdobiach zrušiť. Testy na zníženie 
hodnoty goodwillu vykonáva Skupina každoročne k 31. decembru.

xv)  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 netto vo výkaze ziskov a strát po odúčtovaní záväzkov, ako aj počas  
amortizácie, okrem prípadov, keď sa aktivujú ako náklady na úvery a pôžičky.

xvi)  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 (skôr áno ako nie) 
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 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Bonusové programy

Záväzky zo zamestnaneckých výhod vo forme bonusových programov sú rozdelené na krátkodobé 
a dlhodobé. Krátkodobá časť odmeny sa vypláca po vyhodnotení výsledkov v danom roku  
a vykazuje sa v položke Ostatné krátkodobé záväzky. Dlhodobá časť sa vypláca po uplynutí troch 
rokov od daného roku vrátane a vykazuje sa v položke Ostatné dlhodobé záväzky.

Záväzky z bonusových programov sú ocenené v očakávanej výške, ktorá by mala byť vyplatená  
v čase ich vyrovnania.

Ostatné

Skupina vypláca aj 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. prírastkovej 
poistno-matematickej metódy. 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.

xvii)  Emisie skleníkových plynov do ovzdušia

Skupina bezodplatne nadobudla emisné kvóty podľa Európskej schémy o obchodovaní s emisiami. 
Kvóty sú poskytované na ročnej báze a požaduje sa, aby Skupina vrátila kvóty zodpovedajúce 
skutočne vypusteným emisiám. Skupina účtuje o čistom záväzku vyplývajúcom z emisie 
škodlivých plynov. Z tohto dôvodu sú rezervy účtované iba v prípade, ak skutočné emisie prevyšujú 
bezodplatne nadobudnuté emisné práva. Pokiaľ sú emisné kvóty obstarané nákupom od tretích 
strán, sú ocenené v obstarávacích cenách a účtuje sa o nich ako o právach na refundáciu. 

xviii)  Platby viazané na akcie

Určití zamestnanci Skupiny (vrátane členov predstavenstva a manažérov) dostávajú odmenu  
vo forme platieb, ktorých výpočet je odvodený od hodnoty akcií materskej spoločnosti MOL Nyrt.  
V prípade hotovostných úhrad viazaných na cenu akcií sa náklady prvotne oceňujú v reálnej 
hodnote ku dňu vzniku nároku pomocou binomického modelu. Táto reálna hodnota sa účtuje do 
nákladov súvzťažne s korešpondujúcim záväzkom až do okamihu možnosti uplatnenia nároku. 

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 ich poskytovanie ukončila.

Záväzok ohľadom programov so stanovenými požitkami 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, 
penzijného 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% (2006: 35,2%) z hrubých miezd až do výšky mesačného platu medzi 26 tis. Sk  
až 52 tis. Sk do 30. júna 2007, resp. 28 tis. Sk až 56 tis. Sk po tomto dátume (do 30. júna 2006:  
24 tis. Sk až 47 tis. Sk, po tomto dátume 26 tis. Sk až 52 tis. Sk), pričom príspevky zamestnancov  
predstavovali ďalších 13,4% (2006: 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 3,5% (2006: 3%) zúčtovaných mesačných 
tarifných miezd plus náhradných miezd zamestnanca.

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 pôžitky. 
Skupina vykazuje pôžitky 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 pôžitky 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.

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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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.
 
Rezervy z precenenia

Rezervy z precenenia zahŕňajú kumulatívnu zmenu reálnej hodnoty finančných nástrojov určených 
na predaj.

xxii)  Dividendy

Dividendy sa účtujú v období, v ktorom ich schválilo valné zhromaždenie.

xxiii)  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, spotrebnej dane 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.

xxiv)  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.

xxv)  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 odzrkadľujú 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  

Skupina preceňuje tento záväzok ku každému súvahovému dňu až do dátumu vysporiadania s tým, 
že akékoľvek zmeny reálnej hodnoty sa premietnu vo výkaze ziskov a strát za príslušné obdobie.

xix)  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. 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.

xx)  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.

xxi)  Rezervy

Rezervy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke nepredstavujú rezervy určené na výplatu 
dividendy.

Nerozdelený zisk

Rezervy určené na výplatu dividend sa určujú na základe individuálnej účtovnej závierky materskej 
spoločnosti. Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vytvorený v súlade so slovenskými 
predpismi na pokrytie budúcich možných strát. Tento zákonný rezervný fond nepodlieha 
rozdeleniu.

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 

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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xxvi)  Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzích menách 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.

xxvii)  Zisk na akciu

Výpočet základného zisku na akciu vychádza zo zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom 
použitím váženého priemerného počtu akcií, po odpočítaní priemerného počtu vlastných akcií 
držaných počas účtovného obdobia. Neexistujú žiadne redukujúce potenciálne kmeňové akcie.  
So všetkými akciami sú spojené rovnaké práva.

xxviii)  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.

a odložených daňových pohľadávok odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu 
realizácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktorý Skupina očakáva  
k súvahovému dňu.

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, 
umoriteľných a nevyužitých daňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepodobné, 
že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú  
dať umoriť, okrem situácie,

 –  ak odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa k dočasným rozdielom, ktoré vzniknú  
  pri prvotnom vykázaní pohľadávky, alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou  
  kombináciou a v čase priebehu transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk,  
  alebo stratu;
 
 – s ohľadom na odloženú daň z príjmov vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich  
  s podielmi v dcérskych spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených 
  spoločnostiach, Skupina vykáže odloženú daňovú pohľadávku iba v rozsahu, v rámci ktorého 
  je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely budú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch, okrem:

 –  odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z prvotného vykázania goodwillu, alebo  
  aktíva, alebo pohľadávky v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciu a v čase 
  priebehu transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk alebo stratu a

 – odloženej dane z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi  
  v dcérskych spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spoločnostiach,  
  ak je Skupina schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň  
  je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

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

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.

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

Výpočet reálnej hodnoty finančných nástrojov

Výpočet reálnej hodnoty finančných nástrojov zohľadňuje odhady vedenia Skupiny  
o budúcom vývoji hlavných faktorov ovplyvňujúcich reálne hodnoty vrátane, okrem 
iného, výnosových kriviek, výmenných kurzov a bezrizikových úrokových sadzieb.

Vyčíslenie a načasovanie environmentálnych záväzkov

Vedenie Skupiny uskutočňuje odhady budúcich peňažných tokov súvisiacich s environ-
mentálnymi záväzkami a záväzkami z vyradenia majetku z prevádzky pomocou  
porovnávania cien, použitím analógií s podobnými aktivitami v minulosti a inými odhadmi. 
Načasovanie týchto peňažných tokov zároveň odzrkadľuje súčasné priority vedenia, 
technologické zabezpečenie a neodkladnosť týchto povinností. Účtovná hodnota týchto 
záväzkov vo výške 1 067 mil. Sk k 31. decembru 2007, resp. 1 108 mil. Sk k 31. decembru 
2006 následne podlieha riziku neistoty (poznámka 16).

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku

Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad úžitkovej hodnoty jednotky 
generujúcej peňažné prostriedky. Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných 
odhadovaných peňažných tokov. Najvýznamnejšími premennými pri stanovení peňažných 
tokov sú diskontná sadzba, zostatková hodnota a obdobie, na ktoré sa vykonávajú  
projekcie peňažných tokov. Rovnako dôležité sú aj predpoklady a odhady peňažných  
príjmov a výdavkov. Zníženie hodnoty je zaúčtované vo výkaze ziskov a strát a predstavuje 
30 mil. Sk v roku 2007, resp. 69 mil. Sk v roku 2006.

Poistno-matematické odhady pri kalkulácií záväzkov z dôchodkového zabezpečenia

Náklady na penzijný program so stanovenými požitkami sú určené poistno-matematickými 
výpočtami. Tieto výpočty obsahujú odhady diskontných sadzieb, budúceho rastu miezd, 
úmrtnosti alebo fluktuácie. Vzhľadom na dlhodobú povahu takýchto programov podliehajú 
takéto odhady veľkej miere neistoty. Rezervy na dlhodobé zamestnanecké požitky 
predstavujú 205 mil. Sk k 31. decembru 2007, resp. 192 mil. Sk k 31. decembru 2006. 
Rezerva na odchodné a iné zamestnanecké bonusy predstavuje 14 mil. Sk k 31. decembru 
2007, resp. 20 mil. k 31. decembru 2006 (poznámka 16).

xxix)  Podmienené aktíva a záväzky

Podmienené aktíva sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, avšak zverejňujú sa  
v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú  
plynúť ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej  
závierke, pokiaľ neboli obstarané po podnikovej kombinácii. V poznámkach ku konsolidovanej 
účtovnej závierke sa zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku zdrojov predstavujúcich  
ekonomické úžitky nie je vzdialená. 

Významné účtovné posúdenia a odhady

Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad

Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie vedenie Skupiny urobilo určité závery  
s významným dopadom na čiastky vykázané v účtovnej závierke (okrem tých, ktoré podliehajú 
odhadom spomenutým nižšie). Podrobnejší popis takýchto posúdení je uvedený v príslušných 
poznámkach, avšak najdôležitejšie z nich zahŕňajú:

Rezervy na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia

Predpisy, obzvlášť legislatíva o ochrane životného prostredia, neupresňuje rozsah potrebných 
sanačných prác ani typ technológie, ktorá má byť použitá. Vedenie sa pri určovaní výšky 
rezervy na výdavky spojené s ochranou životného prostredia spolieha na skúsenosti 
z minulosti a svoju vlastnú interpretáciu príslušnej legislatívy. Celková výška rezervy 
predstavuje 1 067 mil. Sk k 31. decembru 2007, resp. 1 108 mil. Sk k 31. decembru  
2006 (poznámka 16).

Výsledky niektorých súdnych sporov a správnych konaní

Skupina je účastníkom niekoľkých súdnych konaní a občianskoprávnych sporov vzniknutých 
počas bežnej činnosti Skupiny. Vedenie sa ohľadom výsledku týchto konaní spolieha  
na vlastný úsudok a na pravidelnej báze vytvára rezervy (poznámky 16 a 27).

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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2 Dlhodobý nehmotný majetok

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

Goodwill vznikol pri akvizícii spoločnosti MOL-Slovensko spol. 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.

3 Dlhodobý hmotný majetok

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

Softvér

mil. Sk

Goodwill

mil. Sk

Ostatný 
nehmotný 
majetok a 
oceniteľné 

práva

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Stav k 1. januáru 2006

Obstarávacia cena 858 335 760 1 953

Oprávky a zníženie hodnoty - 515 - 335 - 389 - 1 239

Účtovná hodnota 343 – 371 714

Rok končiaci 31. decembra 2006

Počiatočná účtovná hodnota 343 – 371 714

 - prírastky 161 – 3 164

 - odpisy - 98 – - 96 - 194

 - zníženie hodnoty - 1 – – - 1

 - úbytky - 6 – – - 6

 - dopad kurzových rozdielov - 1 – – - 1

 - predaj dcérskych spoločností - 4 – – - 4

Konečná účtovná hodnota 394 – 278 672

Stav k 31. decembru 2006

Obstarávacia cena 943 335 758 2 036

Oprávky a zníženie hodnoty - 549 - 335 - 480 - 1 364

Účtovná hodnota 394 – 278 672

Rok končiaci 31. decembra 2007

Počiatočná účtovná hodnota 394 – 278 672

 - prírastky 147 – 5 152

 - odpisy - 113 – - 97 - 210

 - úbytky – – 1 1

Konečná účtovná hodnota 428 – 187 615

Stav k 31. decembru 2007

Obstarávacia cena 1 087 335 764 2 186

Oprávky a zníženie hodnoty - 659 - 335 - 577 - 1 571

Konečná účtovná hodnota 428 – 187 615

Pozemky, 
budovy 

a stavby

mil. Sk

Stroje a 

zariadenia

mil. Sk

Ostatné 

strojné 

zariadenia 

a prístroje

mil. Sk

Nedokon-

čené 

investície

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Stav k 1. januáru 2006

Obstarávacia cena 29 256 44 676 830 1 693 76 455

Oprávky a zníženie hodnoty - 8 768 - 26 734 - 621 - 31 - 36 154

Účtovná hodnota 20 488 17 942 209 1 662 40 301

Rok končiaci 31. decembra 2006

Počiatočná účtovná hodnota 20 488 17 942 209 1 662 40 301

- prírastky – 25 22 4 151 4 198

- odpisy - 661 - 2 484 - 21 – - 3 166

- zníženie hodnoty - 151 - 40 – - 1 - 192

- zúčtovanie zníženia hodnoty 113 11 – – 124

- úbytky - 122 - 10 - 3 - 3 - 138

- kurzové rozdiely - 25 - 3 – – - 28

- prevody 378 3 304 - 116 - 3 566 –

- predaj dcérskych spoločností - 637 - 126 - 3 - 1 - 767

Konečná účtovná hodnota 19 383 18 619 88 2 242 40 332

Stav k 31. decembru 2006

Obstarávacia cena 28 441 47 406 684 2 274 78 805

Oprávky a zníženie hodnoty - 9 058 - 28 787 - 596 - 32 - 38 473

Účtovná hodnota 19 383 18 619 88 2 242 40 332

Rok končiaci 31. decembra 2007

Počiatočná účtovná hodnota 19 383 18 619 88 2 242 40 332

- prírastky – 4 – 2 582 2 586

- odpisy - 672 - 2 669 - 30 – - 3 371

- zníženie hodnoty - 79 - 12 – - 4 - 95

- zúčtovanie zníženia hodnoty 53 2 – 10 65

- úbytky - 58 - 8 – - 13 - 79

- prevody 394 1 679 25 - 2 098 –

Konečná účtovná hodnota 19 021 17 615 83 2 719 39 438

Stav k 31. decembru 2007

Obstarávacia cena 28 492 48 541 659 2 732 80 424

Oprávky a zníženie hodnoty - 9 471 - 30 926 - 576 - 13 - 40 986

Účtovná hodnota 19 021 17 615 83 2 719 39 438
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4  Investície v konsolidovaných spoločnostiach a spoločných podnikoch 

i)   Dcérske spoločnosti

V súlade s rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovnaft Polska SA,  
konaného dňa 24. augusta 2007, zvýšila Spoločnosť hodnotu podielu na základnom imaní 
spoločnosti Slovnaft Polska SA o 30 mil. PLN, čo predstavuje 264 mil. Sk. Uvedené zvýšenie 
hodnoty podielu predstavuje 333 akcií v nominálnej hodnote 3 tis. PLN/1 akcia pri emisnom  
kurze 90 tis. PLN/1 akcia.

V súlade s rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SWS spol. s r.o., konaného 
dňa 8. júna 2007, znížila Spoločnosť hodnotu svojho podielu v spoločnosti SWS spol. s r. o.  
o 36 mil. Sk pri zachovaní pôvodného podielu na základnom imaní tejto spoločnosti. Zníženie 
hodnoty podielu bolo vysporiadané finančným spôsobom.

Činnosti vyššie uvedených podnikateľských subjektov sú zväčša spojené so základnou činnosťou 
Skupiny. Žiadna dcérska spoločnosť nie je kótovaná na burze cenných papierov. 

Predaj investícií

Predaj spoločnosti Slovnaft Ukrajina

Dňa 29. augusta 2007 Spoločnosť podpísala predajnú zmluvu so spoločnosťou Wigro Trade 
Ukrajina o predaji svojho 89%-ného majetkového podielu v spoločnosti Slovnaft Ukrajina, s.r.o. 
Zostatková cena predaných majetkových podielov bola nulová a teda príjem z predaja v hodnote 
120 tis. Sk predstavuje zisk z predaja.

Štátne dotácie

Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 630 mil. Sk (k 31. decembru 
2006: 683 mil. Sk), ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu (poznámka 17). Časť tohto majetku 
v účtovnej hodnote 215 mil. Sk (k 31. decembru 2006: 246 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.

Straty zo zníženia hodnoty 

Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané pre neefektívne čerpacie stanice a majetok v rafinérii. Straty 
zo zníženia hodnoty sa vykázali v prípade, ak účtovná hodnota prevyšovala realizovateľnú hodnotu, 
ktorou je úžitková hodnota.

Straty zo zníženia hodnoty boli zúčtované v súvislosti so zvýšením úžitkovej hodnoty najmä 
čerpacích staníc, ktoré vyplynulo zo zvýšenia efektivity maloobchodnej siete čerpacích staníc. 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku

Zníženie hodnoty podľa segmentov:

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Rafinéria a marketing

Čerpacie stanice 43 161

Rafinéria 52 2

Petrochémia – 30

Spolu 95 193

Zúčtovanie zníženia hodnoty – Rafinéria a marketing - 63 - 124

Zúčtovanie zníženia hodnoty – Podnikové služby a ostatné - 2 –

Čisté zníženie hodnoty spolu 30 69

Obchodné meno Krajina 
registrá-
cie

Rozsah činnosti

2007 2006

Rafinéria a marketing

Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH 
(v likvidácii) Rakúsko Obchod 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%

Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Slovensko Veľko- a maloobchod 100% 100%

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

Slovnaft Ukrajina, s.r.o. Ukrajina Veľko- a maloobchod predané 89%

Ukrslovnaft, s.r.o. Ukrajina Maloobchod predané 85%

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

Petrochémia

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Slovensko Petrochemická výroba 
a obchodovanie 100% 100%

Podnikové služby a ostatné

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Slovensko Opravy a údržba 100% 100%

Majetková účasť
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5  Investície v pridružených spoločnostiach

6  finančné aktíva určené na predaj

Majetková účasť v TVK Nyrt. je ocenená reálnou hodnotou na základe kótovanej trhovej ceny. 
Ostatné majetkové účasti nie sú kótované a sú ocenené v obstarávacej cene zníženej o prípadné 
znehodnotenie.

 Predaj spoločnosti Ukrslovnaft 

Dňa 29. augusta 2007 Spoločnosť podpísala predajnú zmluvu so spoločnosťou Wigro Trade Ukrajina 
o predaji svojho 85%-ného majetkového podielu v spoločnosti Ukrslovnaft, s.r.o. Zostatková cena 
predaných majetkových podielov bola nulová a teda príjem z predaja v hodnote 7 109 tis. Sk 
predstavuje zisk z predaja.
 
ii)   Spoločné podniky
 

Na základe zmluvy o kúpe cenných papierov a akcionárskej zmluvy Skupina obstarala 25% podiel  
+ 1 akciu v spoločnosti MEROCO, a.s. Aktíva, záväzky a podmienené záväzky spoločnosti 
MEROCO, a.s. boli v čase obstarania nevýznamné a významne sa neodlišovali od svojej účtovnej 
hodnoty. V roku 2007 skupina splatila celú čiastku nesplateného podielu na základnom imaní  
v hodnote 29 mil. Sk.

V nadväznosti na zmluvné dohody s druhým akcionárom spoločnosti sa vedenie Skupiny rozhodlo 
považovať túto investíciu za spoločný podnik. Štruktúra podielu na majetku, záväzkoch, výnosoch  
a nákladoch tejto spoločne ovládanej jednotky zahrnutého do tejto konsolidovanej účtovnej 
závierky je nasledovná:

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

Obchodné meno Krajina 
registrá-
cie

Rozsah činnosti

2007 2006

Rafinéria a marketing

MEROCO, a. s. Slovensko Veľko- a maloobchod 25% 25%

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Krátkodobý majetok 63 11

Dlhodobý majetok 169 28

Aktíva spolu 232 39

Krátkodobé záväzky 85 10

Dlhodobé záväzky 111 18

Záväzky spolu 196 28

Čisté aktíva 36 11

Netto tržby 19 –

Náklady na predaj - 13 –

Ostatné náklady - 5 - 3

Finančné (náklady) / výnosy, netto - 4 –

Zisk pred zdanením - 3 - 3

Daň z príjmov – –

Čistý zisk / (strata) - 3 - 3

Obchodné meno Krajina 
registrá-
cie

Rozsah činnosti

2007 2006 2007 2006

Rafinéria a marketing

Messer Slovnaft s.r.o. Slovensko Výroba technických 
plynov 49,00% 49,00% 118 93

Podnikové služby
a ostatné

Chémia Bratislava a.s.
(v likvidácii) 

Slovensko Služby 48,97% 48,97% 3 4

Investície 
v pridružených 
spoločnostiach spolu 

121 97

Hodnota 
investície 
v mil. Sk

Obchodné meno Krajina 
registrá-
cie

Rozsah činnosti

2007 2006 2007 2006

Dlhodobé

TVK Nyrt. Maďarsko Petrochemická výroba
a obchodovanie 8,07% 8,07% 1 919 1 438

Spolu 1 919 1 438

Krátkodobé

APOLLO zdravotná 
poisťovňa, a.s. Slovensko Zdravotné poistenie predané 51,00% – 101

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

THEBEN a. s. Slovensko Vydavateľská činnosť 7,71% 7,71% – –

SKB, a. s. Slovensko Finančné služby 6,85% 6,85% – –

Spolu 1 102

Finančné aktíva 
určené na predaj 
spolu

1 920 1 540

Majetková
účasť

Majetková
účasť

Hodnota 
investície 
v mil. Sk

Majetková
účasť
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7  Ostatné dlhodobé aktíva

Vývoj opravnej položky k ostatným dlhodobým aktívam:

Prísna regulácia slovenského zdravotníctva neumožňovala Spoločnosti vykonávať kontrolu  
v spoločnosti APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. (51%-ná majetková účasť). Keďže z tohto  
podielu sa neočakával žiadny finančný prínos, účtovná hodnota investície sa znížila na nulu.  
V roku 2005 po legislatívnych zmenách sa zdravotná poisťovňa transformovala na akciovú 
spoločnosť. Pred transformáciou v júni 2005 uzavrela Spoločnosť zmluvu o budúcom predaji  
akcií transformovanej spoločnosti. Spoločnosť taktiež uzavrela kúpne a predajné opcie s rovnakou 
cenou na všetky akcie transformovanej spoločnosti. V dôsledku tejto dohody Spoločnosť  
nemala kontrolu nad týmto subjektom a nezahrnula ho do konsolidácie. V decembri 2006 
Spoločnosť uzavrela zmluvu o predaji akcií. Predaj nadobudol právoplatnosť v máji 2007  
po odsúhlasení transakcie Protimonopolným úradom.
 
Predajná cena stanovená v zmluve o predaji akcií bola použitá ako reálna hodnota pre potreby 
precenenia týchto akcií v konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra 2006.  
Čistý výnos z tejto transakcie v hodnote 101 mil. Sk je zahrnutý vo finančných výnosoch v roku 
2007.

Podľa dohody o kúpe akcií uzavretej medzi spoločnosťou Hermész Kft. a Spoločnosťou  
dňa 8. decembra 2004 spoločnosť Hermész Kft. predala Spoločnosti svoj 8,02% podiel v spoločnosti 
TVK Nyrt. Spoločnosť TVK Nyrt. je dcérska spoločnosť spoločnosti MOL Nyrt., 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 2008. Kvôli týmto obmedzujúcim podmienkam bola reálna 
hodnota opcií k súvahovému dňu stanovená na nulu. V súvislosti so stiahnutím zamestnaneckých 
akcií TVK Nyrt. z obehu sa podiel v tejto spoločnosti v roku 2006 zvýšil na 8,07%.

Vývoj finančných aktív určených na predaj:

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

Obstarávacia 
cena

 
mil. Sk

Zmena 
reálnej 

hodnoty
mil. Sk

Zníženie 
hodnoty

 
mil. Sk

Účtovná 
hodnota

 
mil. Sk

Stav k 1. januáru 2006 1 500 182 - 139 1 543

Prírastky 18 – – 18

Úbytky - 70 – 52 - 18

Zmena reálnej hodnoty – - 40 – - 40

Zúčtovanie zníženia hodnoty – – 37 37

Stav k 31. decembru 2006 1 448 142 - 50 1 540

Úbytky - 37 - 64 – - 101

Zmena reálnej hodnoty – 481 – 481

Stav k 31. decembru 2007 1 411 559 - 50 1 920

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Dlhodobé pohľadávky 2 –

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 2 –

Preddavky na nedokončené investície 206 16

Ostatné dlhodobé preddavky 16 23

Ostatné dlhodobé nefinančné aktíva 222 39

Ostatné dlhodobé aktíva spolu 224 39

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Stav k 1. januáru 185 193

Použitie z titulu odpisu - 185 –

Obstaranie / (predaj) dcérskych spoločností – - 8

Stav k 31. decembru – 185

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 2 185

Opravná položka k ostatným dlhodobým finančným aktívam – - 185

Dlhodobé finančné aktíva spolu 2 –
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10 Ostatné obežné aktíva

Hodnota poskytnutých úverov k 31. decembru 2007 a 2006 zahŕňa úvery poskytnuté spoločnosti 
MOL Nyrt. Úvery boli poskytnuté čiastočne v USD s úrokovou mierou 1M LIBOR – 0,17% p.a., 
čiastočne v EUR s úrokovou mierou 1M EURIBOR – 0,14% p.a. a čiastočne v Sk s úrokovou  
mierou 1M BRIBOR – 0,20% p.a.

Vývoj opravnej položky k ostatným obežným finančným aktívam:

8  Zásoby

V súlade s poľskou legislatívou je dcérska spoločnosť Slovnaft Polska, SA ako importér kvapalných 
palív povinná udržiavať povinné rezervné stavy zásob. K 31. decembru 2007 tieto povinné rezervné 
stavy zásob predstavovali 147 994 m3 kvapalných palív s účtovnou hodnotou 2 138 mil. Sk  
(31. decembra 2006: 117 138 m3, 1 579 mil. Sk).

9  Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku nie sú úročené a majú väčšinou 30-dňovú splatnosť.

Vývoj opravnej položky k pochybným pohľadávkam z obchodného styku:

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

Obstarávacia
cena

 
2007

mil. Sk

Obstarávacia 
hodnota, 

resp. čistá 
realizovateľná 

hodnota 
(ktorá je 

nižšia) 
2007 

mil. Sk

Obstarávacia 
cena 

2006
mil. Sk

Obstarávacia 
hodnota, 

resp. čistá 
realizovateľná 

hodnota 
(ktorá je 

nižšia) 
2006

mil. Sk

Suroviny 780 743 981 943

Nakúpená ropa 969 969 803 803

Nedokončená výroba a polotovary 2 575 2 574 2 592 2 592

Hotové výrobky 4 108 4 058 2 797 2 757

Tovar určený na ďalší predaj 1 340 1 340 1 384 1 384

Zásoby spolu 9 772 9 684 8 557 8 479

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Pohľadávky z obchodného styku 8 896 7 835

Opravná položka k pochybným pohľadávkam - 180 - 204

Pohľadávky z obchodného styku spolu 8 716 7 631

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Ostatné obežné finančné aktíva 5 229 4 131

Opravná položka k ostatným obežným finančným aktívam - 3 - 22

Spolu 5 226 4 109

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Stav k 1. januáru 22 22

Tvorba / rozpustenie 1 –

Použitie z titulu odpisu - 20 –

Stav k 31. decembru 3 222007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Stav k 1. januáru 204 334

Tvorba / rozpustenie 22 53

Zrušenie z titulu finančného vysporiadania pohľadávok - 23 - 7 

Použitie z titulu odpisu - 22 - 69

Obstaranie / (predaj) dcérskych spoločností – - 103

Kurzové rozdiely - 1 - 4

Stav k 31. decembru 180 204

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Postúpené pohľadávky 2 434 1 655

Úvery poskytnuté spoločnosti MOL Nyrt. 2 785 2 443

Ostatné 7 11

Ostatné obežné finančné aktíva 5 226 4 109

Pohľadávky z titulu DPH, cla a ostatných daní 2 464 1 677

Preddavky na spotrebnú daň 184 198

Náklady budúcich období 48 42

Preddavky 58 14

Ostatné obežné nefinančné aktíva 2 754 1 931

Spolu ostatné obežné aktíva 7 980 6 040
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13 Rezervy

Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vo výške 4 125 mil. Sk (31. december 2006:  
4 125 mil. Sk), ktorý je zriadený v súlade so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych 
budúcich strát a nerozdeľuje sa.

Distribuovateľné zdroje

Distribuovateľné zdroje akcionárom, na základe individuálnej účtovnej závierky spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., zahrnuté v položke rezervy predstavujú 9 823 mil. Sk a 10 933 mil. Sk  
k 31.decembru 2007 a 2006. 

Dividendy

Dividendy za rok 2006 schválené akcionármi na riadnom valnom zhromaždení 20. apríla 2007 
predstavovali 7 487 mil. Sk, čo predstavuje 363 Sk na jednu akciu. Do dátumu zostavenia  
tejto konsolidovanej účtovnej závierky neboli navrhnuté alebo schválené žiadne dividendy  
za rok 2007.

14 Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých
  úverov

Spoločnosť MEROCO, a.s. uzavrela zmluvu o dlhodobých zaručených bankových úveroch 
(čerpaných v Sk a EUR), ktoré sú určené na financovanie špecifických investičných projektov 
(poznámka 27). Tieto úvery sú zaručené majetkom, ktorý sa z nich financuje. Sumy reflektujú 
majetkový podiel Skupiny.

11 Peniaze a peňažné ekvivalenty

Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 1,89% do 5,87% (2006: 1,55%  
až 5,80%) a pri krátkodobých bankových vkladoch od 1,85% do 6,21% (2006: 1,65% až 5,90%).

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

12 Základné imanie

Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 20 625 229 kusov kmeňových akcií 
(31. december 2006: 20 625 229 kusov) v nominálnej hodnote 1 000 Sk na akciu. Všetky tieto  
akcie boli emitované a splatené v plnej výške.

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Peniaze v banke – Sk 403 1 013

Peniaze v banke – EUR 218 326

Peniaze v banke – USD 86 208

Peniaze v banke – GBP – 146

Peniaze v banke – PLN 37 26

Peniaze v banke – ostatné meny 13 5

Pokladničná hotovosť – Sk 1 1

Pokladničná hotovosť – EUR 1 –

Pokladničná hotovosť – ostatné meny 1 –

Krátkodobé bankové vklady – Sk 1 368 1 292

Krátkodobé bankové vklady – EUR 97 30

Krátkodobé bankové vklady – USD 34 36

Krátkodobé bankové vklady – PLN 213 1

Ostatné peňažné ekvivalenty 1 1

Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu 2 473 3 085

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

2005
mil. Sk

Peniaze v banke 757 1 724 1 013

Pokladničná hotovosť 3 1 63

Krátkodobé bankové vklady 1 712 1 359 665

Ostatné peňažné ekvivalenty 1 1 131

Spolu 2 473 3 085 1 872

Úroková sadzba Splatnosť 2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Zaručený bankový úver 
v EUR 6M EURIBOR + 1,75% p.a. 2014 120 15

Zaručený bankový úver 
v Sk 6M BRIBOR + 1,00% p.a. 2008 18 –

Zaručený bankový úver 
v Sk 6M BRIBOR + 0,75% p.a. 2008 8 5

Spolu 146 20

Krátkodobá časť 
dlhodobých úverov - 35 - 2

Dlhodobé úvery 
bez krátkodobej časti 
dlhodobých úverov 
spolu

111 18
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Rezerva na ochranu životného prostredia 

Skupina k 31. decembru 2007 mala na Slovensku 209 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. Na odstránenie uvedených nedostatkov vytvorila Skupina rezervu, 
ktorej výška k 31. decembru 2007 predstavovala 261 mil. Sk (31. december 2006: 342 mil. Sk). 
Predpokladané čerpanie tejto rezervy je v prípade nákladov na likvidáciu nevyhovujúcich čerpacích 
staníc v roku 2008 (časť rezervy použitej na likvidáciu konštrukčnej a technologickej časti staníc)  
a počas 2008 - 2011 (časť rezervy na revitalizáciu odpadovej vody a pôdy pod čerpacími  
stanicami), v prípade nevyhovujúcich skladovacích objektov sa čerpanie rezervy predpokladá  
v rokoch 2008-2015.

V súlade so svojimi environmentálnymi zásadami zaúčtovala Skupina k 31. decembru 2004  
rezervu na odhadované náklady na nápravu minulých environmentálnych škôd, spôsobených 
znečistením pôdy a spodných vôd pod rafinériou. Pôvodná hodnota rezervy bola stanovená  
na základe odhadov, ktoré vypracoval interný environmentálny audítorský tím Spoločnosti,  
pričom sa vychádzalo z existujúcej technológie a aktuálnych cien. Ako metóda bol použitý  
výpočet rizikovo vážených peňažných tokov diskontovaných použitím odhadovaných bezrizikových 
reálnych úrokových sadzieb.

K 31. decembru 2006 bola výška tejto rezervy podrobená prehodnoteniu na základe spresneného 
objemu znečistenia pôdy a spodných vôd, ako i výsledkov auditu vykonaného externou audítorskou 
firmou. V dôsledku tejto revízie došlo k 31. decembru 2006 k zvýšeniu rezervy o 277 mil. Sk. 
Zároveň bola hodnota rezervy upravená o vplyv časovej hodnoty peňazí vo výške 24 mil. Sk. 

Na základe revízie z 31. decembra 2007 bolo zistené, že dodatočné úpravy nie sú potrebné, a preto 
rezerva bola upravená iba o vplyv časovej hodnoty peňazí vo výške 40 mil. Sk.

Súčasná hodnota záväzku súvisiaceho s touto rezervou k 31. decembru 2007 predstavuje  
806 mil. Sk (31. december 2006: 766 mil. Sk). Čerpanie tejto rezervy sa predpokladá v rokoch 2010 
až 2019.

Na základe „Správy o emisiách skleníkových plynov CO
2 vypustených do ovzdušia z prevádzky 

Rafinéria Slovnaft za rok 2007“ bolo v roku 2007 do ovzdušia vypustených 2 250 495 ton emisii 
CO2 (2006: 2 190 190 ton). V súlade so slovenským Národným alokačným plánom boli Spoločnosti 
na rok 2007 pridelené kvóty na emisie skleníkových plynov vo výške 2 290 555 ton. Keďže tieto 
kvóty v plnej miere pokrývali skutočne vypustené emisie, v účtovnej závierke k 31. decembru 2007, 
resp. 2006 nebola vytvorená žiadna rezerva.

Konečná výška rezervy na ochranu životného prostredia k 31. decembru 2007 je 1 067 mil. Sk 
(31. december 2006: 1 108 mil. Sk).

15 Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti dlhodobých   
  úverov

16 Rezervy na záväzky a poplatky

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

Úroková sadzba 2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Nezaručené bankové úvery v EUR 1M LIBOR + 0,175% p.a. – 85

Nezaručené bankové úvery v PLN 1M WIBOR + 0,35% p.a. – 38

Úvery prijaté od MOL Nyrt. v Sk 1M BRIBOR + 0,37% p.a. 8 317

Úvery prijaté od MOL Nyrt. v PLN 1M WIBOR + 0,37% p.a. 795 607

Krátkodobé úvery spolu 803 1 047

Krátkodobá časť dlhodobých úverov 35 2

Krátkodobé úvery vrátane 
krátkodobej časti dlhodobých 
úverov spolu

838 1 049

Rezerva na 
ochranu 

životného 
prostredia
 mil. Sk

Rezerva 
na 

odstupné

 mil. Sk

Rezerva 
na 

odchodné

 mil. Sk

Rezerva 
na 

jubilejné

 mil. Sk

Rezerva 
na súdne 

spory

 mil. Sk

Ostatné 

mil. Sk

Spolu

 mil. Sk 

Stav k 31. decembru 2005 992 100 157 29 – 42 1 320

Rezerva vytvorená počas roka 
a revízia predchádzajúcich odhadov 277 10 28 11 1 349 676

Úrokové náklady 35 – 12 – – – 47

Rezerva čerpaná počas roka - 121 - 90 - 12 - 3 – - 41 - 267

Zrušenie rezervy nepoužitej počas 
roka - 75 – - 29 – – - 1 - 105

Obstaranie / (predaj) dcérskych 
spoločností – – - 1 – – – - 1

Stav k 31. decembru 2006 1 108 20 155 37 1 349 1 670

Rezerva vytvorená počas roka 
a revízia predchádzajúcich odhadov – – 32 3 – 1 36

Úrokové náklady 49 – 10 – – – 59

Rezerva čerpaná počas roka - 83 - 6 - 8 - 3 - 1 - 300 - 401

Zrušenie rezervy nepoužitej 
počas roka - 7 – - 13 - 8 – – - 28

Stav k 31. decembru 2007 1 067 14 176 29 – 50 1 336

Krátkodobá časť 
k 31. decembru 2006 151 7 – – 1 300 459

Dlhodobá časť k 31. decembru 2006 957 13 155 37 – 49 1 211

Krátkodobá časť 
k 31. decembru 2007 98 7 17 4 – – 126

Dlhodobá časť k 31. decembru 2007 969 7 159 25 – 50 1 210
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad nákladov na penzijné zabezpečenie a odchodné vykázaných 
vo výkaze ziskov a strát ako osobné náklady týkajúce sa rezervy na dlhodobé zamestnanecké 
požitky:

Hlavné použité poistno-matematické predpoklady:

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

Ostatné rezervy

Protimonopolný úrad SR, Odbor zneužívania dominantného postavenia oznámil Spoločnosti  
listom zo dňa 21. novembra 2005, že začal správne konanie voči Spoločnosti vo veci možného 
porušenia ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Toto správne 
konanie zahŕňalo kontrolu cenovej politiky Spoločnosti ohľadne cien benzínu a nafty.

Dňa 22. decembra 2006 Odbor zneužívania dominantného postavenia Protimonopolného úradu 
SR vydal v uvedenej veci prvostupňové rozhodnutie oznamujúce, že Spoločnosť zneužila 
dominantné postavenie cenovou diskrimináciou a uložil pokutu vo výške 300 mil. Sk. Dňa 
10. januára 2007 Spoločnosť podala proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu odvolanie  
a v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2006 zaúčtovala rezervu do výšky 100 %  
uloženej pokuty.

Dňa 7. decembra 2007 Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky prijala v uvedenej 
záležitosti konečné rozhodnutie, ktorým potvrdila povinnosť Spoločnosti zaplatiť pokutu vo výške 
300 mil. Sk. Na základe tohto rozhodnutia Spoločnosť k 31. decembru 2007 reklasifikovala uloženú 
pokutu z ostatných rezerv do ostatných záväzkov.

Rezerva na odstupné

V roku 2007 Skupina pokračovala v implementácii plánu reštrukturalizácie, ktorý začala realizovať 
v roku 2003. Reštrukturalizačný proces bude mať za následok predčasné ukončenie pracovného 
pomeru približne 1 700 pracovníkov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Skupina má vypracovaný 
podrobný plán uvoľňovania zamestnancov 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 v roku 2008. V tejto účtovnej závierke sú vykázané rezervy vo výške 14 mil. Sk  
(31. december 2006: 20 mil. Sk), ktoré predstavujú čistú súčasnú hodnotu budúceho odstupného 
a súvisiacich daní a odvodov.

Rezerva na odchodné a rezerva na jubileá

K 31. decembru 2007 mala Skupina zaúčtovanú rezervu vo výške 176 mil. Sk (31. december 2006: 
155 mil. Sk) na krytie odhadovaného záväzku týkajúceho sa budúceho odchodného pre terajších 
zamestnancov v preddôchodkovom veku. Skupina má programy so stanovenými požiadavkami,  
na základe ktorých všetkým zamestnancom pri odchode do dôchodku vypláca jednorazové 
odchodné, ktoré predstavuje v závislosti od počtu odpracovaných rokov maximálne 5 mesačných 
platov a 8 mesačných platov v prípade odchodu do invalidného dôchodku. 

Skupina nevykazuje žiadne aktíva z programov, pretože žiaden z programov nemá samostatne 
spravované fondy. 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.

 

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Náklady minulej služby 17 17

Náklady súčasnej služby 18 13

Rezervy použité v priebehu roka - 11 - 15

Poistno-matematické zisky a (straty) - 21 - 20

Spolu (poznámka 20) 3 -5

Diskontná sadzba 5,5% p.a. v 2008, a od 5,2% do 6,5% p.a. v ďalších rokoch 

Budúci nárast miezd 3,5% p.a. v 2008, a od 3,2% do 4,5% p.a. v ďalších rokoch

Úmrtnosť (muži) 0,07 – 2,39

Úmrtnosť (ženy) 0,03 – 0,84

Odchodné Jubilejné
2007

mil. Sk
2006

mil. Sk
2007

mil. Sk
2006

mil. Sk

Súčasná hodnota záväzku z programov 
so stanovenými výhodami na začiatku 
účtovného obdobia

419 207 37 29

Doposiaľ nezaúčtované náklady minulej služby
na začiatku účtovného obdobia 264 50 – –

Stav na začiatku účtovného obdobia 155 157 37 29

Náklady minulej služby 17 17 – –

Náklady súčasnej služby 15 11 3 2

Úrokové náklady 10 12 – –

Rezervy použité v priebehu roka - 8 - 12 - 3 - 3

Poistno-matematické zisky a (straty) - 13 - 29 - 8 9

Predaj dcérskych spoločností – - 1 – –

Stav ku koncu účtovného obdobia 176 155 29 37

Doposiaľ nezaúčtované náklady minulej 
služby ku koncu účtovného obdobia 258 264 – –

Súčasná hodnota záväzku z programov 
so stanovenými výhodami ku koncu 
účtovného obdobia

434 419 29 37
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Súčasťou iných finančných záväzkov je aj sociálny fond. Prehľad o tvorbe a čerpaní tohto fondu  
je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

19 Ostatné prevádzkové výnosy

20 Osobné náklady

17 Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky

Štátne dotácie boli poskytnuté na financovanie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol 
naprojektovaný a vybudovaný tak, aby ho v prípade stavu ohrozenia mohli využívať štátne  
orgány, vrátane ozbrojených síl (poznámka 3).

18 Ostatné krátkodobé záväzky

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Štátne dotácie:

K 1. januáru 683 738

Amortizácia za účtovné obdobie (poznámka 19) - 53 - 55

K 31. decembru 630 683

Ostatné dlhodobé záväzky 25 14

Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky spolu 655 697

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

K 1. januáru 1 4

Zákonná tvorba na ťarchu nákladov 191 27

Ostatná tvorba 12 14

Čerpanie - 163 - 44

K 31. decembru 41 1

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Čisté kurzové zisky z pohľadávok a záväzkov 531 682

Zisk z predaja hmotného a nehmotného majetku 337 166

Výnosy z predaja vzácnych kovov a z vyradených katalyzátorov 162 186

Amortizácia štátnych dotácií (poznámka 17) 53 55

Ostatné 40 83

Ostatné prevádzkové výnosy spolu 1 123 1 172

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Ostatné krátkodobé finančné záväzky:

Záručný vklad od nájomcov čerpacích staníc 83 82

Finančná zábezpeka zložená majiteľmi palivových kariet 62 47

Záväzky voči akcionárom (dividendy) 31 25

Iné záväzky 50 12

Ostatné krátkodobé finančné záväzky spolu 226 166

Ostatné krátkodobé nefinančné záväzky:

Dane, odvody 2 005 2 128

Colné poplatky 512 482

Záväzky voči zamestnancom 312 342

Zálohy prijaté od odberateľov 93 263

Sociálne zabezpečenie 77 85

Iné záväzky 300 –

Ostatné krátkodobé nefinančné záväzky spolu 3 299 3 300

Ostatné krátkodobé záväzky spolu 3 525 3 466

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Mzdové náklady 2 075 2 167

Sociálne zabezpečenie 618 625

Ostatné osobné náklady 415 328

Rezerva na odchodné a jubilejné odmeny (poznámka 16) 3 - 5

Náklady na platby viazané na akcie (poznámka 32) 23 2

Osobné náklady spolu 3 134 3 117
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23 finančné výnosy a náklady

24 Daň z príjmov

Daň z príjmov vykázaná v tejto konsolidovanej účtovnej závierke za roky končiace 31. decembra 
2007 a 2006 zahŕňa nasledovné komponenty:

Na zdaniteľný zisk Skupiny sa v rokoch 2007 a 2006 uplatňovala 19% sadzba dane z príjmov 
právnických osôb. Splatná daň Skupiny sa vypočítava zo zdaniteľného štatutárneho zisku 
jednotlivých spoločností tvoriacich Skupinu.

21 Služby

22 Ostatné prevádzkové náklady

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Náklady na prepravu a skladovanie 2 138 2 130

Náklady na údržbu 1 513 1 491

Vyplatené provízie 427 464

Administratívne služby 348 279

Náklady na požiarnu ochranu 119 131

Likvidácia katalyzátorov 33 55

Náklady na likvidáciu nepotrebného hmotného majetku 10 102

Ostatné 131 159

Služby spolu 4 719 4 811

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Splatná daň z príjmov 1 607 1 262

Odložená daň z príjmov 269 344

Náklad na daň z príjmov spolu 1 876 1 606

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Výnosové úroky 219 206

Prijaté dividendy – 11

Zisk z predaja finančných aktív určených na predaj 101 200

Čistý zisk z predaja derivátov – 12

Finančné výnosy spolu 320 429

Čisté kurzové straty - 144 - 387

Úrokové náklady z úverov a pôžičiek - 45 - 36

Úrokové náklady z rezerv (poznámka 16) - 59 - 47

Čistá strata z derivátov - 19 –

Ostatné finančné náklady - 4 - 5

Finančné náklady spolu - 271 - 475

Čisté finančné výnosy spolu 49 - 46

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Prenájom vrátane operatívneho lízingu 430 513

Pokuty, penále a náhrady škôd 313 219

Poistné 228 269

Náklady na marketing 218 151

Náklady na ochranu životného prostredia 195 155

Dane a clo 164 178

Poplatky za účtovné, poradenské a podobné služby 148 296

Náklady na upratovanie, odvoz a likvidáciu odpadu 127 110

Objektová ochrana 92 99

Straty z postúpenia pohľadávok 87 24

Náklady na školenia 46 40

Opravná položka na pochybné pohľadávky, 
odpis pohľadávok (netto) 13 39

Čisté (zníženie)/ tvorba rezerv - 476 341

Ostatné 187 337

Ostatné prevádzkové náklady spolu 1 772 2 771
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Odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov a teoretickej čiastky vypočítanej použitím platných  
sadzieb dane:

25 Zisk na akciu

Základný zisk na akciu sa vypočítava 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.

Odložená daň k 31. decembru 2007 a 2006 vykázaná v priloženej konsolidovanej súvahe pozostáva 
z nasledovných položiek:

Odložená daňová pohľadávka a záväzok sú vykázané v konsolidovanej súvahe nasledovne:

Analýza čistej odloženej daňovej pohľadávky a záväzku počas roka je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Skupina vykazuje daňové straty, ktoré vznikli v niektorých konsolidovaných dcérskych spoločnostiach 
v celkovej výške 31 mil. Sk (31. december 2006: 22 mil. Sk). Skupina vykázala odloženú daňovú 
pohľadávku ku kumulatívnym daňovým stratám v hodnote 5 mil. Sk k 31. decembru 2007  
(31. december 2006: 84 mil. Sk), ktorá môže byť umorená voči budúcim zdaniteľným ziskom iných 
Spoločností, v rámci ktorých vzniknú. Tieto daňové straty môžu byť umorené v období 2008 – 2012.

Odložená daňová pohľadávka sa pri týchto stratách nevykázala, keďže straty sa nemôžu umorovať 
voči zdaniteľným ziskom iných spoločností v rámci Skupiny.
 

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

Súvaha Zúčtované do 
výkazu ziskov 

a strát

Zúčtované priamo 
do vlastného 

imania

2007
mil. Sk 

2006
mil. Sk

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou 
hodnotou dlhodobého hmotného majetku - 1 433 - 1 231 - 202 - 400 – –

Precenenie finančných aktív určených 
na predaj na reálnu hodnotu - 106 - 34 – – - 72 1

Nerealizované zisky z prevodov v rámci 
skupiny - 9 - 8 - 1 - 10 – –

Rezervy na záväzky a poplatky 243 249 - 6 11 – –

Odpis zásob 15 – 15 – – –

Umorené štatutárne daňové straty 13 84 - 71 78 – –

Odpis pohľadávok 2 4 - 2 - 27 – –

Ostatné 28 30 - 2 4 – –

Celkom - 1 247 - 906 - 269 - 344 - 72 –

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Odložená daňová pohľadávka 12 84

Odložený daňový záväzok - 1 259 - 990

Čistá odložená daňová pohľadávka / (záväzok) - 1 247 - 906

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Čistá odložená daňová pohľadávka/záväzok k 1. januáru - 906 - 563

Vykázané vo výkaze ziskov a strát - 269 - 344

Zúčtované do vlastného imania - 72 1

Čistá odložená daňová pohľadávka/záväzok k 31. decembru - 1 247 - 906

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Zisk pred zdanením 9 458 7 962

Daň vypočítaná použitím 19% sadzby dane (2006: 19%) 1 797 1 513

Výdavky neuznateľné na účely dane z príjmov 76 92

Dopad daňovej straty, ktorú nemožno v budúcnosti umorovať 1 4

Dopad umorovania daňových strát z minulých rokov - 1 - 13

Nezdaniteľné príjmy pridružených spoločností – - 5

Ostatné 3 15

Daňový náklad spolu 1 876 1 606

Čistý zisk
mil. Sk

Vážený priemerný 
počet akcií

Zisk na akciu 
Sk

Základný zisk na akciu 2006 6 357 20 625 229 308,2

Základný zisk na akciu 2007 7 582 20 625 229 367,6
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Výnosy, náklady a zisky alebo straty z finančných nástrojov

Riadenie finančného rizika

Nasledovné riziká súvisia s držanými finančnými nástrojmi:
i) Kreditné riziko;
ii) Riziko likvidity;
iii) Trhové riziko, ktoré zahrňuje:
 • Úrokové riziko;
 • Menové riziko;
 • Riziko zmien trhových cien.

Funkcia riadenia finančného rizika je centralizovaná v skupine MOL. Všetky riziká sú integrované 
a zhodnotené na úrovni Skupiny za použitia simulácie metódou Monte Carlo. Vo všeobecnosti 
riadenie rizika posudzuje podnikateľskú činnosť ako vyrovnané a integrované portfólio,  
a preto nezabezpečuje jednotlivé prvky komoditného rizika.

26 finančné nástroje

Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda 
oprávňujúca získať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť alebo iné finančné aktívum alebo  
akákoľvek dohoda oprávňujúca alebo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov.

Účtovná hodnota finančných nástrojov:

K 31. decembru 2007 a 2006 Skupina nevykazuje žiadne aktívne derivátové obchody.

Reálna hodnota finančných nástrojov

Finančné aktíva určené na predaj sú ocenené reálnou hodnotou použitím trhových cien. Finančné 
aktíva určené na predaj, pre ktoré nie je možné spoľahlivo určiť reálnu hodnotu, sú ocenené  
v účtovnej hodnote, t. j. v obstarávacej cene zníženej o prípadné znehodnotenie.

Reálna hodnota úverov, pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v zostatkovej hodnote  
sa z dôvodu ich krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši  
od ich účtovnej hodnoty.

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

Poznámka
2007

mil. Sk
2006

mil. Sk

Ostatné dlhodobé finančné aktíva 7 2 –

Peniaze a peňažné ekvivalenty 11 2 473 3 085

Pohľadávky z obchodného styku 9 8 716 7 631

Ostatné obežné finančné aktíva 10 5 226 4 109

Úvery a pohľadávky 16 417 14 825

Finančné aktíva určené na predaj 6 1 920 1 540

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti 14 111 18

Záväzky z obchodného styku 12 081 10 218

Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti 
dlhodobých úverov 15 838 1 049

Ostatné krátkodobé finančné záväzky 18 226 166

Finančné záväzky ocenené v zostatkovej 
(amortizovanej) hodnote 13 256 11 451

2007

Vykázané cez výkaz ziskov a strát
Vykázané 

vo vlastnom 
imaní

Netto zisky/
(straty)

 
 mil. Sk

Úrokový výnos/
(náklad)

 
 mil. Sk

(Strata)/
rozpustenie 

zníženia hodnoty
 mil. Sk

Netto zisky/
(straty)

 
 mil. Sk

Úvery a pohľadávky - 7 219 - 4 –

Finančné aktíva určené na predaj 101 – – 380

Finančné záväzky ocenené 
v zostatkovej (amortizovanej) 
hodnote

– - 45 – –

Finančné deriváty - 19 – – –

Spolu 75 174 - 4 380

2006

Vykázané cez výkaz ziskov a strát
Vykázané 

vo vlastnom 
imaní

Netto zisky/
(straty)

 
 mil. Sk

Úrokový výnos/
(náklad)

 
 mil. Sk

(Strata)/
rozpustenie 

zníženia hodnoty
 mil. Sk

Netto zisky/
(straty)

 
 mil. Sk

Úvery a pohľadávky - 10 206 - 51 –

Finančné aktíva určené na predaj 200 11 – - 3

Finančné záväzky ocenené 
v zostatkovej (amortizovanej) 
hodnote

– - 36 – –

Finančné deriváty 12 – – –

Spolu 202 181 - 51 - 3
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Analýza znehodnotených úverov a pohľadávok:

ii)   Riziko likvidity 

Politikou Skupiny 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 2007 a k 31. decembru 2006 je nasledovná:

Skupina 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 celej Skupiny v oblasti riadenia rizika nie sú 
povolené žiadne špekulatívne obchody. Skupina môže uzavrieť derivátový obchod len podľa  
dohôd ISDA (International Swaps and Derivatives Association).

i)   Kreditné riziko

Skupina 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. Skupina má vypracované také operatívne postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa výrobky 
a služby predávali zákazníkom s dobrou platobnou históriou a aby sa nepresiahol prijateľný limit 
úverovej angažovanosti.

Maximálne riziko nesplatenia predstavuje účtovná hodnota každého finančného aktíva. 

Zostatkové hodnoty finančného majetku, ktorého podmienky boli zmenené (inak by bol  
klasifikovaný v kategórii po splatnosti alebo majetok so znížením hodnoty) predstavovali 13 mil. Sk 
k 31. decembru 2007 (31. december 2006: 6 mil. Sk).

Kreditné limity sú zabezpečené formou poistenia, prijatých bankových záruk, zmeniek, akreditívov, 
vinkulácii finančných prostriedkov a vecných bremien na nehnuteľný a hnuteľný majetok.  
Nominálna výška prijatých zabezpečení k obchodným a ostatným pohľadávkam predstavovala  
k 31. decembru 2007 3 714 mil. Sk (31. december 2006: 3 057 mil. Sk). Reálna hodnota 
prijatých záruk sa výrazne neodlišuje od svojej nominálnej hodnoty.

Analýza úverov a pohľadávok bez znehodnotenia:

Úvery a pohľadávky po lehote splatnosti bez znehodnotenia predstavujú úvery a pohľadávky  
voči spriazneným stranám.

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

2007

Nominálna 
hodnota
mil. Sk

Opravná 
položka
mil. Sk

Účtovná 
hodnota
mil. Sks

V lehote splatnosti so znehodnotením 1 1 –

Po lehote splatnosti so znehodnotením

 do 30 dní 462 4 458

 31 – 90 dní 19 1 18

 91 – 180 dní 9 3 6

 nad 180 dní 178 174 4

Úvery a pohľadávky 
so znehodnotením spolu 

669 183 486

2006

Nominálna 
hodnota
mil. Sk

Opravná 
položka
mil. Sk

Účtovná 
hodnota
mil. Sks

V lehote splatnosti so znehodnotením – – –

Po lehote splatnosti so znehodnotením

 do 30 dní 527 5 522

 31 – 90 dní 35 2 33

 91 – 180 dní 13 5 8

 nad 180 dní 401 399 2

Úvery a pohľadávky 
so znehodnotením spolu 

976 411 565

Účtovná 
hodnota 

2007 
mil. Sk

Účtovná 
hodnota 

2006 
mil. Sk

V lehote splatnosti bez znehodnotenia 15 241 13 694

Po lehote splatnosti bez znehodnotenia

 do 30 dní 627 516

 nad 30 dní 63 50

Úvery a pohľadávky bez znehodnotenia spolu 15 931 14 260

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Dlhodobé úverové rámce Skupiny 5 187 18

- z toho úverové rámce od MOL Nyrt. 2 450 –

Krátkodobé úverové rámce Skupiny 8 110 10 180

- z toho úverové rámce od MOL Nyrt. 1 879 3 846

Dostupné úverové zdroje spolu 13 297 10 198
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iii)   Trhové riziká

Úrokové riziko

Politikou Skupiny je zabezpečiť, aby finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou netvorili viac 
ako 50% jej portfólia.

Analýza citlivosti na úrokové riziko:

Predpokladaný dopad na zisk pred zdanením je zobrazený za obdobie 12 mesiacov po dátume 
uvedenom v tabuľke.
 
Pre výpočet predpokladaných hraničných hodnôt úrokových mier bola použitá simulačná metóda 
Monte Carlo, pomocou ktorej je vypočítané distribučné rozdelenie pre uvedené úrokové miery,  
ako hranice sú určené 5-ty a 95-ty percentil.

V roku 2007 sa tieto úverové linky použili hlavne na získanie bankových záruk s cieľom zabezpečiť 
záväzky Skupiny voči colným orgánom. K 31. decembru 2007 použila Skupina z týchto zdrojov 
sumu 3 275 mil. Sk (31. december 2006: 3 614 mil. Sk) na vystavenie bankových záruk.

Záruky vystavené mimo úverových liniek predstavovali k 31. decembru 2007 sumu 863 mil. Sk  
(31. december 2006: 313 mil. Sk).

Na krytie rizika likvidity použila Skupina v roku 2007 aj úverové zdroje od spoločnosti MOL Nyrt.  
V prípade, ak Skupina vytvorila prebytok peňažných prostriedkov, vystupovala voči  
spoločnosti MOL Nyrt. aj ako veriteľ. Celková hodnota úverových liniek poskytnutých MOL Nyrt.  
k 31. decembru 2007 dosiahla 11 788 mil. Sk (31. december 2006: 9 739 mil. Sk), z ktorých  
2 785 mil. Sk bolo nevyrovnaných (31. december 2006: 2 443 mil. Sk)

Analýza rizika likvidity:

Finančné aktíva určené na predaj k 31. decembru 2007 a 2006 predstavujú akciové nástroje, 
ktoré nemajú určený dátum splatnosti. 

Splatnosť finančných záväzkov na základe zmluvných nediskontovaných platieb:

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

2006

Na 
požia-
danie

 
mil. Sk

Do 
1 

mesiaca

mil. Sk

Od 
1 do 3 

mesiacov

mil. Sk

Od 
3 do 12 

mesiacov

mil. Sk

Od 
1 do 5 
rokov

mil. Sk

Nad 
5 rokov

mil. Sk

Bez 

splat-
nosti

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Dlhodobé bankové 
úvery – – – – 18 – – 18

Záväzky z obchodného 
styku 82 8 012 2 123 1 – – – 10 218

Krátkodobé bankové 
úvery – 5 – 1 044 – – – 1 049

Ostatne krátkodobé 
finančné záväzky 25 141 – – – – – 166

Spolu 107 8 158 2 123 1 045 18 – – 11 451

Úvery a pohľadávky Finančné záväzky oceňované 
amortizovanými nákladmi

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Na požiadanie 2 820 2 904 135 107

Do 1 mesiaca 12 205 10 512 10 733 8 158

Od 1 do 3 mesiacov 1 333 1 346 1 199 2 123

Od 3 do 12 mesiacov 58 63 53 1 045

Od 1 do 5 rokov – – 867 18

Nad 5 rokov – – 37 –

Bez splatnosti 1 – 232 –

Spolu 16 417 14 825 13 256 11 451

2007 2006

Zníženie / zvýšenie 
úrokovej miery 

o %

Dopad na zisk 
pred zdanením 

mil. Sk

Zníženie / zvýšenie 
úrokovej miery 

o %

Dopad na zisk 
pred zdanením 

mil. Sk

BRIBOR (Sk) + 1,98% - 1 + 0,76% - 2

BRIBOR (Sk) - 1,10% 2 - 1,18% 4

LIBOR (USD) + 0,50% - + 0,68% 15

LIBOR (USD) - 1,49%  -1 - 0,32% - 7

WIBOR (PLN) - 1,09% 9 - 0,57% 4

WIBOR (PLN) + 3,35% - 27 + 3,87% - 25

2007

Na 
požia-
danie

 
mil. Sk

Do 
1 

mesiaca

mil. Sk

Od 
1 do 3 

mesiacov

mil. Sk

Od 
3 do 12 

mesiacov

mil. Sk

Od 
1 do 5 
rokov

mil. Sk

Nad 
5 rokov

mil. Sk

Bez 

splat-
nosti

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Dlhodobé bankové 
úvery – – – 43 92 39 – 174

Záväzky z obchodného 
styku 135 10 709 1 177 2 – – 58 12 081

Krátkodobé bankové 
úvery – 4 8 35 937 – – 984

Ostatne krátkodobé 
finančné záväzky – 22 22 8 – – 174 226

Spolu 135 10 735 1 207 88 1 029 39 232 13 465
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Riziko zmien trhových cien

Skupina je vystavená komoditnému riziku pri nákupe aj pri 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 2007 ani k 31. decembru 2006 neexistovali 
žiadne otvorené zabezpečovacie pozície ohľadom komoditných rizík.

Riadenie kapitálu 

Kapitál Skupiny je riadený na úrovni skupiny MOL. Hlavným cieľom skupiny MOL v oblasti riadenia 
kapitálu je zaistiť zabezpečenie vysokého kreditného ratingu a zdravých finančných ukazovateľov 
kapitálu s cieľom podporiť jej podnikateľskú činnosť a maximalizovať hodnotu akcionárov.

Skupina MOL riadi a upravuje svoju kapitálovú štruktúru s pohľadom na zmeny v ekonomických 
podmienkach. V rámci zachovania alebo úpravy kapitálovej štruktúry skupina MOL môže upravovať 
výplaty dividend akcionárom, vyplatiť kapitál akcionárom alebo vydať nové akcie.

Skupina MOL sleduje využitie kapitálu pomocou ukazovateľa pomeru čistého dlhu k vlastnému 
imaniu plus čistému dlhu. Čistý dlh sa rovná úročeným úverom po odpočítaní peňazí a peňažných 
ekvivalentov. 

Štruktúra kapitálu a čistého dlhu Skupiny a hodnoty vyššie uvedeného pomerového ukazovateľa  
sú v nasledujúcej tabuľke:

Menové riziko

Skupina 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.

Skupina má čistú dlhú pozíciu v USD a v EUR pri peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti. 
Obchodovanie Skupiny s ropnými produktmi predstavuje dlhú pozíciu peňažných tokov v USD  
a petrochemické aktivity Skupiny predstavujú dlhú pozíciu peňažných tokov v EUR.

Skupina 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.

Analýza citlivosti na menové riziko:

Predpokladaný dopad na zisk pred zdanením je zobrazený za obdobie 12 mesiacov po dátume 
uvedenom v tabuľke. Skupina nepredpokladá žiadny efekt na vlastné imanie pre tieto obdobia.

Pre výpočet predpokladaných hraničných hodnôt výmenných kurzov bola použitá simulačná 
metóda Monte Carlo, pomocou ktorej je vypočítané distribučné rozdelenie pre uvedené kurzy,  
ako hranice sú určené 5-ty a 95-ty percentil.

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

2007 2006
Zníženie / zvýšenie 

kurzu 
o %

Dopad na zisk 
pred zdanením 

mil. Sk

Zníženie / zvýšenie 
kurzu 

o %

Dopad na zisk 
pred zdanením 

mil. Sk

USD + 9% - 538 + 3% - 62

USD - 11% 628 - 11% 219

HUF + 7% 140 + 6% 86

HUF - 12% - 235 - 9% - 125

EUR + 4% 112 + 3% 59

EUR - 8% - 215 - 6% - 111

CZK - 2% - 33 + 6% 78

CZK - 11% - 236 - 9% - 121

PLN + 1% 1 + 2% 10

PLN - 15% - 21 - 9% - 48

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Dlhodobé úvery okrem krátkodobej časti 111 18

Krátkodobý úver s krátkodobou časťou dlhodobého úveru 838 1 049

mínus: peniaze a peňažné ekvivalenty - 2 473 - 3 085

Čistý dlh - 1 524 - 2 018

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti 51 011 50 569

Menšinové podiely 22 56

Celkový kapitál 51 033 50 625

Kapitál a čistý dlh 49 509 48 607

Ukazovateľ zadlženosti (%) - 3,08 - 4,15
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Napriek skutočnosti, že prvostupňové rozhodnutie súdu nariadilo odloženie vykonateľnosti 
rozhodnutia Ministerstva financií SR, Ministerstvo financií SR nevrátilo späť zaplatenú pokutu. 

Krajský súd v Bratislave svojím rozhodnutím zo dňa 29. marca 2007 zamietol návrh Spoločnosti  
na zrušenie platnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR. Spoločnosť sa voči tomuto rozhodnutiu 
27. apríla 2007 odvolala, o odvolaní by mal rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky.
 
Dňa 24. januára 2005 začalo Ministerstvo financií SR ďalšiu cenovú kontrolu, zameranú  
na dodržiavanie zákona o cenách za obdobie od štvrtého štvrťroka 2004 do dňa ukončenia  
kontroly. Kontrola nebola ku dňu zostavenia účtovnej závierky ukončená. Na základe žiadosti 
Spoločnosti Ministerstvo financií SR dňa 10. apríla 2006 výkon cenovej kontroly dočasne 
pozastavilo.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Odbor zneužívania dominantného postavenia,  
svojím listom zo dňa 21. novembra 2005 oznámil Spoločnosti, že začal voči nej správne konanie 
z dôvodu možného porušenia zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Správne 
konanie bolo zamerané na kontrolu cenovej politiky a politiky poskytovania zliav v oblasti predaja 
motorovej nafty a benzínu. 

V rozhodnutí č. 2006/DZ/2/1/140 zo dňa 22. decembra 2006 Odbor zneužívania dominantného 
postavenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uviedol, že Spoločnosť zneužila svoje 
dominantné postavenie na veľkoobchodných relevantných trhoch motorovej nafty a benzínu  
a udelil Spoločnosti pokutu vo výške 300 mil. Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podala Spoločnosť  
rozklad, v rámci ktorého prijala Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky rozhodnutie 
vydaním výzvy na vyjadrenie zo dňa 23. júla 2007, v ktorej potvrdila zistenia uvedené  
v prvostupňovom rozhodnutí vzťahujúce sa k definícii relevantného trhu, určenia dominantného 
postavenia Spoločnosti a záverov, týkajúcich sa zneužívania dominantného postavenia 
znevýhodňovaním. Spoločnosť sa k tejto výzve vyjadrila v zákonom stanovenej lehote.

Dňa 7. decembra 2007 Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky prijala v uvedenej 
záležitosti konečné rozhodnutie, ktorým potvrdila povinnosť Spoločnosti zaplatiť pokutu vo výške 
300 mil. Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podala Spoločnosť 18. januára 2008 žalobu na Krajský 
súd v Bratislave, v ktorej žiadala o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ako aj zákonnosti 
jemu predchádzajúceho prvostupňového rozhodnutia, vrátane administratívneho postupu  
z dôvodov, že podľa presvedčenia Spoločnosti došlo postupom Rady Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky k porušeniu základných ústavných práv, najmä práva na spravodlivý proces, 
práva na obhajobu a práva byť vypočutý v konaní pred úradom. Spoločnosť je presvedčená,  
že Protimonopolný úrad Slovenskej republiky postupoval v rozpore so zákonom a vydal nezákonné 
rozhodnutie, nakoľko bola porušená zásada materiálnej pravdy, nesprávne bol zistený skutkový stav, 
rozhodnutie je nepreskúmateľné a jeho závery nie sú podporené dôkazmi obsiahnutými v spise.

27 Podmienené záväzky 

Záruky

Celková výška záruk poskytnutých osobám mimo Skupiny je k 31. decembru 2007 36 mil. Sk  
(31. december 2006: 47 mil. Sk).

Majetok, na ktorom je zriadené záložné právo 

V súvislosti s dlhodobými bankovými úvermi bolo k 31. decembru 2007 zriadené záložné právo  
na majetok v zostatkovej hodnote 219 mil. Sk (31. december 2006: 0) (poznámka 14).

Investičné a zmluvné záväzky

Celková výška investičných záväzkov k 31. decembru 2007 je 2 712 mil. Sk (31. december 2006: 
655 mil. Sk). Ide o záväzky z kúpy hmotného a nehmotného majetku.

Operatívny lízing

Záväzky z operatívneho lízingu:

Správne konania, súdne spory

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

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 musela  
Spoločnosť v októbri 2005 zaplatiť pokutu vo výške 1 342 mil. Sk. 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. 

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Do 1 roka 81 143

Od 1 do 5 rokov 30 94

Spolu 111 237

Minimálne lízingové splátky vykázané vo výkaze ziskov 
a strát za účtovné obdobie 61 80
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tomuto návrhu vyhovel a uznesením zo dňa 16. septembra 2005 exekúciu nariadil. Proti  
uzneseniu o nariadení exekúcie Spoločnosť podala odvolanie, na základe ktorého súd prvého 
stupňa exekúciu odložil. Mestský súd v Prahe následne rozhodnutie prvostupňového súdu zmenil 
a návrh na nariadenie exekúcie zamietol. V októbri 2006 podala spoločnosť Ashford Technologies 
Corporation dovolanie k Najvyššiemu súdu Českej republiky s cieľom, aby vrátil prípad späť  
na Mestský súd v Prahe k novému odvolaciemu konaniu.

Spoločnosť Ashford Technologies Corporation taktiež dňa 14. mája 2007 podala na Mestský súd 
v Prahe návrh na vyhlásenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti 
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spoločnosťou  
MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. Súčasne podala návrh na vydanie predbežného opatrenia,  
ktorým by bolo zakázané spoločnosti MOLTRADE-Mineralimpex Zrt. nakladať s jej obchod ným 
podielom a spoločnosti Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. s podstatnou časťou jej obchodného 
majetku spočívajúcom v čerpacích staniciach. Predbežné opatrenie bolo vydané v apríli 2007,  
avšak na základe odvolania podaného oboma dotknutými spoločnosťami, Vrchný súd v Prahe  
31. augusta 2007 toto predbežné opatrenie zamietol.

V súčasnosti stále prebieha konanie voči Spoločnosti na českom súde. Vzhľadom k tomu,  
že sa jedná o vec mimoriadne zložitú po skutkovej i právnej stránke, pravdepodobnosť úspechu  
v spore sa nedá kvantifikovať.

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 2007 
vytvorila rezervy na pravdepodobné a vyčísliteľné náklady vo výške 1 067 mil. Sk (poznámka 16). 
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.

Žalobou podanou na Krajský súd v Bratislave Spoločnosť zároveň požiadala aj o povolenie odkladu 
vykonateľnosti rozhodnutia v časti o povinnosti zaplatiť vyrubenú pokutu. Vzhľadom k tomu,  
že Krajský súd v Bratislave o povolení odkladu vykonateľnosti rozhodnutia do dňa splatnosti  
pokuty nerozhodol, Spoločnosť 25. februára 2008 pokutu zaplatila.
 
Ostatné kontroly

V Spoločnosti v súčasnosti prebieha niekoľko kontrol zo strany štátnych orgánov. Spoločnosť 
nedokáže vylúčiť, že niektoré konania odhalia nepresnosti v jej činnosti, na základe ktorých 
by Spoločnosť mohla byť sankcionovaná, vedenie Spoločnosti však nedokáže odhadnúť  
dopad týchto konaní. Z tohto dôvodu nebola v účtovnej závierke k 31. decembru 2007 vytvorená 
žiadna rezerva. 

Súdne spory

MendeRossi / Ashford Technologies Corporation

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 uložil Ruský arbitrážny súd vo svojom rozhodnutí z apríla 
1996 Spoločnosti ako žalovanej strane zaplatiť spoločnosti Mende-Rossi čiastku 15 689 041 
USD za neposkytnutie protiplnenia za dodávky ropy plus 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 účastníka konania, 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. Príslušný súd Slovenskej republiky považoval rozhodnutie arbitrážneho súdu  
za protizákonné a výkon rozhodnutia na území Slovenskej republiky v roku 2005 zamietol.  
V Rakúsku bola žaloba o povolenie výkonu rozhodnutia zamietnutá 30. apríla 2007 na základe 
rozhodnutia, ktoré vydal príslušný súd v Rakúsku. Uvedené rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, 
nakoľko spoločnosti Mende-Rossi nebola úspešne doručené. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 
rozhodnutie prevzala prostredníctvom svojho právneho zástupcu 4. júna 2007.

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej so spoločnosťou Mende-Rossi zo dňa 
14. júla 2005 sa majiteľom vyššie uvedenej pohľadávky stala spoločnosť Ashford Technologies 
Corporation, ktorá svojím podaním zo dňa 12. augusta 2005 požiadala o nariadenie exekúcie 
Rozhodcovského nálezu vydaného Medzinárodným obchodným arbitrážnym súdom pri Obchodnej 
a priemyselnej komore Ruskej federácie na území Českej republiky. Obvodný súd pre Prahu 4 

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

Hlavní akcionári Spoločnosti:

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

Po 31. decembri 2007 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie  
v účtovnej závierke.

 

30 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.

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

2007
v %

2006
v %

MOL Nyrt. 98,4 98,4

Ostatní akcionári 1,6 1,6

Spolu 100,0 100,0

2007

Rafinéria 
a 

marketing

mil. Sk

Petro-
chémia

mil. Sk

Podnikové 
služby 

a ostatné

mil. Sk

Prevody 
medzi 

segmentmi

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Externé tržby netto 98 264 16 192 156 – 114 612

Medzisegmentové tržby 15 733 6 521 2 605 - 24 859 –

Výnosy segmentu 113 997 22 713 2 761 - 24 859 114 612

Odpisy a zníženie hodnoty - 2 882 - 562 - 192 11 - 3 625

Ostatné nepeňažné náklady 61 - 16 296 – 341

Prevádzkový zisk/(strata) 8 862 1 029 - 473 - 33 9 385

Príjmy od pridružených spoločností 24 – – – 24

Finančné výnosy netto – – – – 49

Zisk pred zdanením – – – – 9 458

Daň z príjmov – – – – - 1 876

Čistý zisk – – – – 7 582

Obstaraný dlhodobý hmotný 
a nehmotný majetok 2 411 129 194 – 2 734

2006

Rafinéria 
a 

marketing

mil. Sk

Petro-
chémia

mil. Sk

Podnikové 
služby 

a ostatné

mil. Sk

Prevody 
medzi 

segmentmi

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Externé tržby netto 105 107 14 804 155 – 120 066

Medzisegmentové tržby 16 857 6 474 3 245 - 26 576 –

Výnosy segmentu 121 964 21 278 3 400 - 26 576 120 066

Odpisy a zníženie hodnoty  - 2 757 - 517 - 173 11 - 3 436

Ostatné nepeňažné náklady - 162 - 16 - 152 – - 330

Prevádzkový zisk/(strata) 9 105 129 -1 271 24 7 987

Príjmy od pridružených spoločností 21 – – – 21

Finančné výnosy netto – – – – - 46

Zisk pred zdanením – – – – 7 962

Daň z príjmov – – – – - 1 606

Čistý zisk – – – – 6 356

Obstaraný dlhodobý hmotný 
a nehmotný majetok 3 624 421 265 – 4 310

2007

Rafinéria 
a 

marketing

mil. Sk

Petro-
chémia

mil. Sk

Podnikové 
služby 

a ostatné

mil. Sk

Prevody 
medzi 

segmentmi

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Dlhodobý hmotný majetok netto 32 658 4 121 2 734 - 75 39 438

Nehmotný majetok netto 213 435 198 - 231 615

Pohľadávky z obchodného styku 
netto 7 883 3 229 233 - 2 629 8 716

Investície do pridružených 
spoločností 118 – 3 – 121

Dlhodobé finančné aktíva určené 
na predaj – – 1 919 – 1 919

Krátkodobé finančné aktíva určené 
na predaj – – 1 – 1

Zásoby 8 315 1 047 347 - 25 9 684

Nealokovaný majetok – – – – 10 690

Majetok spolu 71 184

Záväzky z obchodného styku 11 500 2 421 973 - 2 813 12 081

Nealokované záväzky – – – – 8 070

Záväzky spolu 20 151
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Sekundárny formát vykazovania: podľa geografických segmentov

Čisté tržby:

Majetok spolu:

Investičné výdavky:

Prevádzkový zisk zo segmentov tvorí zisk z predaja tretím stranám a z prevodov do iných 
podnikateľských segmentov. Segment Rafinéria a marketing prevádza chemické suroviny  
a propylén do segmentu Petrochémia a Petrochémia prevádza rozličné vedľajšie produkty  
do segmentu Rafinéria a marketing. Údaje za segmenty obsahujú výsledky plne konsolidovaných 
dcérskych spoločností pôsobiacich v jednotlivých segmentoch.

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 
období. 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.

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

2006

Rafinéria 
a 

marketing

mil. Sk

Petro-
chémia

mil. Sk

Podnikové 
služby 

a ostatné

mil. Sk

Prevody 
medzi 

segmentmi

mil. Sk

Spolu

mil. Sk

Dlhodobý hmotný majetok netto 33 237 4 456 2 720 - 81 40 332

Nehmotný majetok netto 194 299 179 – 672

Pohľadávky z obchodného styku 
netto 6 879 2 631 1 288 - 3 167 7 631

Investície do pridružených 
spoločností 93 – 4 – 97

Dlhodobé finančné aktíva určené 
na predaj – – 1 438 – 1 438

Krátkodobé finančné aktíva určené 
na predaj – – 102 – 102

Zásoby 7 207 895 364 13 8 479

Nealokovaný majetok – – – – 9 986

Majetok spolu 68 737

Záväzky z obchodného styku 9 840 2 134 1 415 - 3 171 10 218

Nealokované záväzky – – – – 7 894

Záväzky spolu 18 112

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Slovenská republika 34 270 33 468

Česká republika 23 638 24 773

Rakúsko 18 213 16 871

Poľsko 14 776 14 229

Maďarsko 8 696 12 528

Nemecko 6 889 6 087

Taliansko 4 289 3 619

Ostatné krajiny 3 841 8 491

Spolu 114 612 120 066

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Slovenská republika 65 485 64 409

Poľsko 3 777 2 886

Maďarsko 1 919 1 438

Rakúsko 3 4

Spolu 71 184 68 737

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Slovenská republika 2 732 4 301

Poľsko 2 9

Spolu 2 734 4 310
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Funkčné požitky vyplácané členom predstavenstva a dozornej rady

Odmeny členom predstavenstva predstavovali sumu 4 mil. Sk v roku 2007, (31. december 2006:  
4 mil. Sk). Odmeny členom dozornej rady predstavovali 1 mil. Sk v roku 2007 (31. december 2006: 
1 mil. Sk). Mzdy a odmeny kľúčovým členom manažmentu predstavovali 37 mil. Sk (31. december 
2006: 47 mil. Sk).

31 Transakcie so spriaznenými osobami

Skupinu ovláda spoločnosť MOL Nyrt. 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. je pridruženou spoločnosťou Spoločnosti. 

JUDr. Oszkár Világi, člen predstavenstva a generálny riaditeľ Spoločnosti, je spoločníkom  
v právnickej kancelárii CVD, s.r.o. a do 31. januára 2007 bol členom dozornej rady OTP Banky 
Slovensko, a.s.

Pavol Buday, člen dozornej rady Spoločnosti, je konateľom spoločnosti APOLKA, s.r.o. 

Transakcie so spriaznenými osobami:

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Tržby – výrobky a tovar

Skupina MOL 37 469 24 243

Skupina TVK 157 792

Messer Slovnaft s. r. o. 131 148

Tržby – služby

Skupina MOL 615 474

Skupina TVK – 1

Messer Slovnaft s. r. o. 3 2

APOLKA, s.r.o. 1 1

Tržby – nehmotný a hmotný investičný majetok

Skupina MOL 1 6

Tržby – dcérska spoločnosť

Skupina MOL – 647

Výnosové úroky

Skupina MOL 122 98

OTP Banka Slovensko, a.s. – 1

Dividendy

Skupina TVK – 11

Messer Slovnaft s.r.o. – 27

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Nákupy – výrobky a tovar

Skupina MOL 12 733 8 505

Skupina TVK 911 671

Messer Slovnaft s.r.o. 179 193

Nákupy – služby

Skupina MOL 60 339

Skupina TVK 154 152

APOLKA, s.r.o. 5 5

CVD s.r.o. 7 11

Nákladové úroky

Skupina MOL 34 28

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Pohľadávky

Skupina MOL 4 002 3 094

Skupina TVK 20 61

Messer Slovnaft s.r.o. 19 13

Poskytnuté pôžičky

Skupina MOL (pozn. 10) 2 785 2 443

Záväzky

Skupina MOL 1 010 1 167

Skupina TVK 166 177

CVD s. r. o. 1 2

Messer Slovnaft s. r. o. – 22

Prijaté pôžičky

Skupina MOL (pozn. 15) 803 924
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s nasledovnými vlastnosťami: 
• Pokrýva päťročné obdobie (trojročné obdobie nároku a dvojročné obdobie uplatnenia) začínajúce 
 na ročnej báze.
• Jej sadzba je vymedzená počtom jednotiek určenou na základe príslušnej pracovnej kategórie 
 Skupiny.
• Hodnota uvedených jednotiek sa stanovuje na ročnej báze (v roku 2006 a 2007 sa 1 jednotka  
 rovnala 100 akciám spoločnosti MOL Nyrt.).

Akciovú opciu možno uplatniť až na konci tretieho roka (obdobie nároku); obdobie uplatnenia  
trvá od 1. januára štvrtého roku do 31. decembra piateho roku. 

Tento stimul sa vypláca počas obdobia uplatnenia v súlade s príslušným vyhlásením o spätnom 
odkúpení. Vyplatená výška stimulu sa stanovuje ako súčin určeného počtu akcií a cenového  
nárastu (rozdiel medzi cenou spätného odkúpenia a pôvodnou cenou) akcií.
 
Informácie o právach na akciové opcie, ktoré boli udelené počas roka, sú nasledovné: 

Podľa požiadaviek štandardu IFRS 2 sa o tejto kompenzácii viazanej na akcie účtuje ako  
o peňažných úhradách, pričom sa reálna hodnota tejto odmeny účtuje v nákladoch postupne počas 
doby nároku. Náklady, ktoré podľa tejto schémy v roku 2007 vznikli, predstavovali 23 mil. Sk a boli 
vykázané ako osobné náklady so zodpovedajúcim nárastom v Ostatných dlhodobých záväzkoch. 

Reálna hodnota bola k súvahovému dňu vypočítaná prostredníctvom binomického modelu 
oceňovania opcií. 

Vstupy do modelu boli nasledovné:

Mzdové náklady kľúčovým členom manažmentu:

Dlhodobý motivačný systém odmeňovania pre manažment

Dlhodobý bonus za rok 2007 je priznaný príslušným manažérom v slovenských korunách a jeho 
výška závisí na cene akcií materskej spoločnosti MOL Nyrt. (poznámka 32). 

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). Motivačné odmeny za rok 2007 budú vyplatené manažérom v závislosti  
od plnenia stanovených ukazovateľov a úloh definovaných v individuálnych zmluvách. 

Hodnotenie prínosu týkajúceho sa výkonu v roku 2006 bolo uskutočnené v roku 2007. Na základe 
tohto hodnotenia odmena bola vyplatená v máji 2007. 

Hodnotenie prínosu týkajúceho sa výkonu v roku 2007 bude uskutočnené v roku 2008. Na základe 
tohto hodnotenia časť splatná do jedného roka bude vyplatená v máji 2008.

Poskytnuté úvery

Kľúčovým členom vedenia a členom predstavenstva a dozornej rady sa neposkytli žiadne úvery.

32 Platby viazané na akcie

Náklady vznikajúce z platieb viazaných na akcie v roku 2007 predstavovali 23 mil. Sk (2006:  
2 mil. Sk) (poznámka 20).

Motivačný systém založený na akciových opciách, ktorý sa zaviedol v roku 2006, zabezpečuje 
podiel manažmentu Skupiny na dlhodobom náraste cien akcií spoločnosti MOL Nyrt.

Uvedená akciová opcia predstavuje materiálnu motiváciu vyplatenú v hotovosti a vypočítanú 
na základe kúpnych opcií týkajúcich sa akcií spoločnosti MOL Nyrt., s ročným opakovaním, 

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

2007
mil. Sk

2006
mil. Sk

Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky 36 44

Odstupné – 2

Odchodné 1 1

Spolu 37 47

2007 2006

Vážená realizačná cena (HUF/akcia) 20 712 20 170

Vážená cena akcie (HUF/akcia) 24 491 21 300

Vážený kurz HUF/ Sk 7,65 7,07

Očakávaná volatilita na základe údajov z minulých období (%) 31,89 29,31

Očakávaný výnos z dividend (%) 2,34 1,46 

Očakávaná životnosť (v rokoch) 3,56 4,00

Bezriziková úroková sadzba (%) 7,58 7,54

Počet akcií 
v konverzných 

opciách
2007

počet akcií

Vážená 
realizačná 

cena
2007

HUF / akcia

Počet akcií 
v konverzných 

opciách
2006

počet akcií

Vážená 
realizačná 

cena
2006

HUF / akcia 

Nezaplatené na začiatku roka 19 907 20 170 – –

Poskytnuté počas roka 27 040 21 146 19 907 20 170

Prepadnuté počas roka – – – –

Uplatnené počas roka – – – –

Vypršané počas roka – – – –

Nezaplatené na konci roka 46 947 20 732 19 907 20 170

Uplatniteľné na konci roka – – – –
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Správa a riadenie 
spoločnosti

Ako člen medzinárodnej Skupiny MOL, 
vedúcej, nezávislej, integrovanej ropno-
plynárenskej skupiny v strednej a východnej 
Európe, v rámci uplatňovania najlepších 
skúseností (Best practice) ide spoločnosť  
v oblasti správy a riadenia nad rámec zákonom 
požadovaných záväzkov. Oddanosť Skupiny 
MOL kvalitnej správe a riadeniu spoločnosti, 
otvorenosti a zodpovednosti voči akcionárom, 
zamestnancom, obchodným partnerom a ostat-
ným zainteresovaným skupinám, potvr dzuje  
aj prijatie Kódexu správy a riadenia v roku  
2006, ktorý je dostupný na internetovej stránke 
Skupiny, ako aj pravidelné ocenenie štandardov 
spoločnosti v tejto oblasti medzinárodnou 
konzultačnou a ratingovou firmou v oblasti 
správy a riadenia Deminor Rating, ktorej 
nástupnícka organizácia v roku 2007 potvrdila 
pozíciu MOL ako vedú ceho trhového účastníka  
v oblasti riadenia a správy spoločnosti  
v regióne.

Princípy práce orgánov 
spoločnosti 
V zmysle stanov spoločnosti je valné zhro-
maždenie najvyšším orgánom spoločnosti. 
Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie  
o nasledovných záležitostiach: 

a) zmena stanov, 
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného 
 imania, o poverení predstavenstva zvýšiť  
 základné imanie a vydanie prioritných 
 dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, 
c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene 
 právnej formy, 
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady 
 spoločnosti s výnimkou členov dozornej  
 rady volených a odvolávaných zamest- 
 nancami spoločnosti v zmysle § 200 
 Obchodného zákonníka, 
e) voľba a odvolanie členov predstavenstva, 
f) schválenie riadnej individuálnej a riadnej 
 konsolidovanej, mimoriadnej individuálnej  
 a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej 
 závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku  
 alebo úhrade strát a určenia výšky tantiém, 

g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako 
 listinné cenné papiere na zaknihované 
 cenné papiere a naopak, 
h) rozhodnutie o skončení obchodovania  
 s akciami spoločnosti na burze a rozhod- 
 nutie o tom, že spoločnosť prestáva byť 
 verejnou akciovou spoločnosťou, 
i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré 
 stanovy a právne predpisy zverujú do 
 pôsobnosti valného zhromaždenia. 

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie 
uverejnením oznámenia o konaní valného 
zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného 
zhromaždenia akcionárom vlastniacim akcie 
na doručiteľa musí byť uverejnené najmenej 
30 dní pred konaním valného zhromaždenia. 
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa  
koná najmenej raz za rok. Zvoláva ho predsta-
venstvo, tak aby sa konalo do piatich mesiacov 
po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho 
roka. Valné zhromaždenie sa spravidla koná  
v sídle spoločnosti, avšak na základe rozhod-
nutia predstavenstva spoločnosti sa môže 
konať aj na inom mieste. 

Na uplatnenie práva účasti na valnom zhro-
maždení, práva hlasovať na ňom, požadovať 
od neho informácie a vysvetlenia a uplatňovať 
návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený  
v oznámení valného zhromaždenia. Týmto  
dňom môže byť deň konania valného zhromaž-
denia alebo deň, ktorý mu predchádza, 
najviac však päť dní pred dňom konania tohto 
valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň 
nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa  
za rozhodujúci deň vždy deň konania valného 
zhromaždenia. Spoločnosť dá na obdobie,  
ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí 
dňom konania valného zhromaždenia, centrál-
nemu depozitárovi cenných papierov príkaz 
na registráciu pozastavenia práva nakladať 
s cennými papiermi pre všetky zaknihované 
akcie, ktoré vydala. 

Právo akcionára vlastniaceho akcie na doruči-
teľa zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa 
overuje na základe zoznamu majiteľov cenných 

SLOVNAFT, a.s., ako vlajková loď slovenskej ekonomiky, vždy uznával význam a hlási 
sa k uplatňovaniu náročných štandardov v oblasti správy a riadenia spoločnosti  
v súlade s princípmi Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností, pravidlami 
Burzy cenných papierov v Bratislave, ako aj príslušnými platnými zákonmi.  
Základom správy a riadenia v spoločnosti sú spoločne zdieľané hodnoty, jasná 
vízia a striktné kvalitatívne požiadavky v každej oblasti činností, ktoré sú založené 
na pevnom etickom základe. Ten je zakotvený aj v novom Etickom kódexe Skupiny 
Slovnaft, ktorý prešiel v uplynulom roku kompletnou revíziou s cieľom reflektovať  
v ňom najmodernejšie medzinárodné poznatky a skúsenosti. Etický kódex Skupiny 
Slovnaft je dostupný na internetovej stránke www.slovnaft.sk. 
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papierov vedeného centrálnym depozitárom 
cenných papierov alebo iným hodnoverným 
spôsobom v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, za predpokladu, že prís lušné právne 
predpisy umožňujú overiť právo akcionára 
zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným 
spôsobom. 

Pokiaľ nie je zákonom inak ustanovené, pre 
platnosť rozhodnutí valného zhromaždenia 
postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov akcionárov prítomných na valnom 
zhromaždení. 

Vrcholným správnym orgánom spoločnosti je 
predstavenstvo, ktoré je kolektívne zodpovedné 
za všetky aktivity spoločnosti. Hlavná činnosť  
predstavenstva je zameraná na rast akcio-
nár skej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti  
a ziskovosti a na zabezpečenie transpa-
rentnosti aktivít spoločnosti voči všetkým 
zainteresovaným stranám. Rovnako tak vyna-
kladá úsilie na účinné riadenie podnikateľského 
rizika, ochranu životného prostredia a vytváranie  
a udržiavanie bezpečných pracovísk.

Na čele predstavenstva je predseda, ktorý  
v rámci spoločnosti nezastáva žiadnu výkonnú 
funkciu. 

V súlade so stanovami spoločnosti je pred-
stavenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti. 
Je oprávnené konať v mene spoločnosti  
vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť 
voči tretím osobám, pred súdom a pred 
inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť 
spoločnosti, koná v jej mene a rozhoduje  
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ  
nie sú právnymi predpismi a stanovami 
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov 
spoločnosti. 

Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz 
konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného 
znenia Obchodného zákonníka. Funkčné obdo-
bie členov predstavenstva je päť rokov.

Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť  
o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií. 

V spoločnosti pôsobí Koordinačný výbor gene-
rálneho riaditeľa spoločnosti.

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti 
zabezpečuje dozorná rada v úzkej spolupráci 
s útvarom interného auditu. Interný audit plní 
úlohy nezávislého a objektívneho hodnotiteľa 
obchodnej kontroly a interného konzultanta 
pre lepšie dosahovanie cieľov spoločnosti. 
Na základe rizikovej mapy interný audit 
hodnotí kontrolné mechanizmy zabudované 
v operačných procesoch poskytovaním 
systematického, disciplinovaného prístupu  
k zvyšovaniu efektívnosti riadenia rizík,  
kontroly a riadenia procesov, ktoré slúži 
perma nentnému rozvoju organizácie. Interný 
audit vytvára interné riadiace akty určujúce 
interné audity, udržiava vzťahy s útvarmi  
HSE, externými audítormi a útvarmi ochrany 
a obrany, plní koordinačné úlohy, pripravuje 
strednodobé a ročné plány interného auditu 
spoločnosti. 

Systém interného riadenia a kontroly pozostáva 
z niekoľkých navzájom prepojených riadiacich 
a kontrolných mechanizmov – organizácie, 
komunikácie a personálnych vzťahov, správy 
a riadiacich aktov, prevádzky a monitorovania. 
Riziká spojené s týmito riadiacimi a kontrolnými 

mechanizmami sú pravidelne vyhodnocované,  
na základe čoho sú navrhované a implemen-
tované nápravné opatrenia. 

Dozornú radu, okrem členov dozornej rady 
volených zamestnancami, a predstavenstvo 
volí valné zhromaždenie. Všetci členovia 
dozornej rady a predstavenstva majú riadny 
prístup ku všetkým relevantným informáciám 
týkajúcich sa spoločnosti. V priebehu roka  
2007 predstavenstvo i dozorná rada zasadali  
päťkrát. Tajomník predstavenstva a dozornej  
rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré  
správne a riadiace orgány spoločnosti prijali. 

V decembri roku 2007 sa uskutočnili voľby čle-
nov dozornej rady zamestnancami spoločnosti.

Práva a povinnosti akcionárov spoločnosti 
ustanovujú právne predpisy a stanovy spoloč-
nosti. 

Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická  
alebo právnická osoba. Vlastníctvo akcií zakladá 
právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení 
spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne 
na valnom zhromaždení, pričom sa musia 
rešpektovať organizačné opatrenia platné pre 
konanie valného zhromaždenia. Na valnom 
zhromaždení môže akcionár hlasovať, poža-
dovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa 
záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb 
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia  
s predmetom rokovania valného zhromaždenia 
a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár 
môže vykonávať svoje práva na valnom 
zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. 
Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom 
zhromaždení splnomocnený písomným splno-
mocnením s úradne overeným podpisom 
daného akcionára. Ak sa akcionár, ktorý 
vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom 
zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane 
neplatným. Splnomocnencom nesmie byť 
člen predstavenstva alebo dozornej rady. 
Splnomocnenie platí len na jedno valné 
zhromaždenie. Hlasovacie právo patriace 
akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho 

akcií, pričom na každých 1 000 Sk pripadá 
jeden hlas. 

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoloč-
nosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie 
určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný 
vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej 
viere. Akcionár počas trvania spoločnosti,  
ani v prípade jej likvidácie, nie je oprávnený 
požadovať vrátenie svojich vkladov do spo-
ločnosti, avšak má nárok na podiel na likvidač-
nom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

Zmeny stanov spoločnosti schvaľuje valné 
zhromaždenie spoločnosti. 

V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka  
na schválenie rozhodnutia valného zhromaž-
denia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová 
väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí 
sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. 

Úplné znenie stanov spoločnosti je prístupné 
zdarma v sídle spoločnosti a v Zbierke listín  
na príslušnom registrovom súde. 

Akcie spoločnosti sú zaknihované kmeňové 
akcie na doručiteľa a sú prijaté na obchodo-
vanie na Burze cenných papierov v Bratislave. 
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Hlasovacie práva spojené s akciami spoločnosti 
nie sú obmedzené. 

Majitelia cenných papierov vydaných spoloč-
nosťou nemajú osobitné práva kontroly.

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi 
majiteľmi cenných papierov ňou vydaných,  
ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľ-
nosti cenných papierov a obmedzeniam 
hlasovacích práv.

Spoločnosť má uzatvorené niektoré úverové 
zmluvy s bankami, ktoré obsahujú ustanovenia 
v súvislosti so zmenou kontroly v Spoločnosti, 
ktoré su štandardné v podobných zmluvách.

Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi 
spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo 
zamestnancami, na ktorých základe sa im má 
poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie  
zo strany zamestnanca, ich odvolaním, 
výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez 
uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky  
na prevzatie. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahra-
ničí. 

Zverejňovanie informácií 
a transparentnosť 
Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v oblasti 
insider tradingu a zabezpečuje pravidelnú 
aktualizáciu zoznamu členov predstavenstva  
a dozornej rady a zamestnancov, ktorí by mohli 
byť považovaní za insiderov.

V súlade s vnútornými pravidlami spoločnosti 
sú všetci členovia predstavenstva a dozornej 
rady povinní oznámiť akúkoľvek hmotnú 
zainteresovanosť, ktorú majú na jednotlivých 
transakciách. Takéto oznámenie uskutočňujú 
na zasadnutí predstavenstva, dozornej rady, 
respektíve na valnom zhromaždení, kde sa 
príslušná transakcia prerokúva po prvý raz 
a platí pravidlo, že príslušná osoba sa zdrží 
hlasovania týkajúceho sa takejto transakcie. 

Dodržiavaním princípov Zjednoteného kódexu 
správy a riadenia spoločností a pravidiel 
Burzy cenných papierov Bratislava, ako aj 
Etického kódexu Skupiny Slovnaft, spoločnosť 
zabezpečuje akcionárom, potenciálnym inves-
torom a tretím stranám prístup k všetkým 
relevantným informáciám, na základe ktorých 
môžu prijímať kvalifikované investičné alebo 
iné obchodné rozhodnutia. Všetky dôležité 
informácie sú tiež prístupné na internetovej 
stránke spoločnosti. 

vzťahy k akcionárom 
a zainteresovaným stranám 

Predstavenstvo spoločnosti si plne uvedomuje 
svoj záväzok reprezentovať a podporovať 
záujmy akcionárov. S cieľom zabezpečenia, 
aby spoločnosť spĺňala očakávania svojich 
akcionárov, predstavenstvo vykonáva pravi-
delné analýzy a hodnotí vývoj externého 
prostredia, ako aj vnútorné podmienky, vrátane 
prevádzkových. 

Predstavenstvo spoločnosti si plne uvedomuje 
svoje záväzky presadzovať záujmy akcionárov. 
Hlavnými komunikačnými kanálmi v tomto 
smere sú výročná správa, ako i štvrťročné 
správy o dosahovaných výsledkoch. Akcionári 
spoločnosti sú o výkonnosti Skupiny Slovnaft 
a jej ďalšej stratégii informovaní tiež na 
riadnych, prípadne mimoriadnych valných 
zhromaždeniach, kde sú im zodpovedané 
všetky položené otázky. 

Skupina Slovnaft si aj vzhľadom na svoje 
výnimočné postavenie v národnej ekonomike 
plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpo-
vednosť. Zodpovedné podnikanie chápe 
ako spôsob riadenia podnikateľských aktivít  
s pozitívnym dopadom nielen na hospodárske 
výsledky, ale na celé relevantné okolie 
(zamestnancov, partnerov, mesto a celý región), 
s neustálym znižovaním dopadu na životné 
prostredie, prostredníctvom neustáleho rozvoja 
ľudského kapitálu, komunity a spoločnosti.  
Je to zo strany spoločnosti neustály záväzok 
podnikať eticky, transparentne, sociálne 
zodpovedným spôsobom a prispievať k ekono-
mickému rozvoju pri súčasnom zlepšovaní 
kvality života zamestnancov, ich rodín, miestnej 
komunity a rovnako aj spoločnosti v širšom 
zmysle slova. 

Princípy zodpovedného podnikania sú zakotvené 
v podobe konkrétnych záväzkov aj v Etickom 
kódexe Skupiny Slovnaft. 

Spoločnosť si uvedomuje špecifický charakter 
chemickej výroby, a preto kladie pri svojej 

činnosti mimoriadny dôraz na ochranu život-
ného prostredia, zdravia a bezpečnosti 
výrobkov, zamestnancov, spotrebiteľov a ostat-
nej verejnosti. Spoločnosť sa zároveň usiluje  
o trvalo udržateľný rozvoj. 

Spoločnosť intenzívne podporuje verejno-
prospešné aktivity, pričom sa zameriava 
predovšetkým na podporu detí a mládeže,  
ich vzdelania, zdravia, na podporu vedy, kultúry  
a športu. Výsledkom sú každoročne desiatky až 
stovky projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať 
systém vzdelávania, zlepšovať podmienky 
výučby pre deti, rozvíjať ich talent, podporovať 
uzdravenie chorých, vytvárať v mestách  
a obciach zelené oázy, podporovať vedecko-
technický rozvoj a uchovávanie kultúrneho 
dedičstva Slovenska.



120 Slovnaft vÝRoČnÁ SPRÁva 2007 121oRGÁnY SPoloČnoStI

Predstavenstvo
Marián Jusko

predseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s.,
od roku 2005; bývalý guvernér Národnej 
banky Slovenska 
Pán Jusko ukončil v roku 1979 štúdium na 
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. V roku 1989 získal 
vedeckú hodnosť CSc. v oblasti ekonomiky. 
V bankovom sektore pôsobil od roku 1991.  
Po vzniku Národnej banky Slovenska sa stal jej 
zastupujúcim viceguvernérom, v rokoch 1999  
až 2004 bol guvernérom Národnej banky 
Slovenska. Pán Jusko zastával viaceré 
významné funkcie v medzinárodných inšti-
túciách – bol guvernérom Medzinárodného 
menového fondu, alternujúcim guvernérom 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj, členom 
bankovej rady Medzinárodnej investičnej 
banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku 
spoluprácu. V súčasnosti je prezidentom 
Republikovej únie zamestnávateľov – najväčšej 
zamestnávateľskej organizácie SR.

oszkár világi

člen predstavenstva od apríla 2005; generálny 
riaditeľ SLOVNAFT, a.s., od marca 2006 
Pán Világi absolvoval Právnickú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave (1985).  
V roku 1991 dosiahol akademickú hodnosť 
JUDr., v roku 1992 založil právnickú kance-
láriu Csekes, Világi, Drgonec & Partners.   
V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom 
československého parlamentu. Od roku 
1996 zastával viaceré funkcie v riadiacich aj 
kontrolných orgánoch významných sloven ských 
spoločností – Poľnobanky, Slovenskej poisťovne, 
ŽSR, CHZP Apollo. Bol právnym poradcom 
zahraničných investorov pri významných 
projektoch reštrukturalizácie slovenského 
priemyslu (USS, France telecom, OTP, MOL). 
Predtým ako sa stal členom predstavenstva  
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v roku 2005, bol 
členom jej Dozornej rady. Dňa 6. marca 2006 
bol pán Világi menovaný do funkcie generálneho 
riaditeľa. 

József Simola

člen predstavenstva od mája 
2004; výkonný viceprezident 
Podnikového centra Skupiny 
MOL 
Pán Simola pracoval v ro-  
koch 1991 – 1992 ako SAP 
špecialista v spoločnosti 
General Electric – Tungsram, 
ďalšie tri roky ako audítor  
a konzultant v spoločnosti 
Arthur Andersen. V roku 
1995 sa zapojil do INSEAD 
MBA programu. V roku 1996 
nastúpil do Boston Consulting 
Group, kde pôsobil na rôz-
nych manažérskych pozíciach 
v Maďarsku, Nemecku a 
Austrálii. Riaditeľom Podni-
kového centra Skupiny MOL 
sa stal v roku 2003, od 
septembra 2004 bol záro veň 
riaditeľom úseku Ľudských 
zdrojov, od apríla 2004 
do apríla 2005 bol členom 
dozornej rady TVK. V apríli 
2006 sa stal výkonným 
viceprezidentom Podnikového 
centra Skupiny MOL.

József Molnár

člen predstavenstva od januára 
2004; finančný riaditeľ Skupiny 
MOL 
Pán Molnár absolvoval 
Univerzitu ekonomických vied 
v Budapešti, štúdium ukončil 
v roku 1978. Odvtedy pôsobil 
vo viacerých riadiaciach 
funk ciách v spoločnosti 
Borsodchem. V rokoch 1982 – 
1987 viedol cenové oddelenie, 
v období 1987 – 1991 bol 
ekonomickým námestníkom, 
v rokoch 1991 až 2001 pôsobil 
ako finančný riaditeľ a prvý 
námestník generálneho riadi-
teľa. Prispel ku krízovému 
manažmentu a reorganizácii 
spoločnosti, vrátane privati-
zácie a umiestnenia akcií 
spoločnosti na burze cenných 
papierov. V roku 2001 
nastúpil ako generálny riadi-
teľ do spoločnosti TVK, 
neskôr sa stal tiež členom jej 
predstavenstva. Od roku 2003 
bol riaditeľom Plánovania  
a kontrolingu na úrovni 
Skupiny MOL. Finančným 
riaditeľom Skupiny MOL sa 
stal v roku 2004.

ferenc Horváth

člen predstavenstva od mája 
2003; výkonný viceprezident 
pre Rafinériu a Marketing 
Skupiny MOL 
Pán Horváth v roku 1984 
ukončil štátnu univerzitu 
v St. Peterburgu, svoju 
profesionálnu kariéru začal 
v maďarskej spoločnosti 
zahraničného obchodu pre 
ropu a ťažobné produkty 
Mineralimpex, kde pracoval  
do roku 1989. V rokoch 1990  
až 1997 bol výkonným 
riaditeľom spoločnosti ALLCOM 
Trading Co. V Skupine MOL 
začal pracovať v roku 1998  
ako riaditeľ obchodnej jed-
notky LPG do roku 2001. 
Od roku 2002 bol najskôr 
obchodným, neskôr výkon-
ným riaditeľom divízie Rafi-
néria a marketing, v roku 2003 
bol vymenovaný do terajšej 
pozície.
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lászló fekete

člen predstavenstva od apríla 
2006; riaditeľ úseku Podni-
kových služieb Skupiny MOL 
Pán Fekete, absolvent Tech-
nickej univerzity v Miškolci 
(strojný inžinier-systémový 
analytik) a Technickej uni-
verzity v Budapešti (1988, 
elektro-inžinier), začínal v spo-
ločnosti Tungsram Plc. Po 
vstupe zahraničného inves-
tora – General Electric (GE) – 
absolvoval Európsky výmenný 
program manažérov. Po stáži  
vo viacerých západo eu-
rópskych divíziách GE sa stal 
riaditeľom maďarského závodu 
GE v Ózde. Do spoločnosti 
MOL prešiel v roku 2000, 
v rokoch 2001 – 2003 bol 
riaditeľom Podnikových slu-
žieb v spo loč nosti SLOVNAFT, 
a.s. Od novembra 2003 sa 
stal riaditeľom Podnikových 
služieb na úrovni Skupiny 
MOL, okrem toho zastupuje 
MOL vo vzťahu k údržbárskym 
spoločnostiam Petrolszolg 
Kft. a SLOVNAFT MONTÁŽE 
A OPRAVY, a.s.

Peter Chmurčiak

člen predstavenstva od apríla 
2007; riaditeľ útvaru pre Plá-
novanie a kontroling Skupiny 
MOL 
Pán Chmurčiak vyštudoval 
odbor chemické a energe-
tické spracovanie palív na 
Chemicko-technologickej 
fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave. 
Po ukončení štúdia v roku  
1988 sa zamestnal v spoloč-
nosti  SLOVNAFT, a.s., kde 
pracuje dodnes. Po skončení 
absolventskej praxe na 
Etylénovej jednotke praco-
val ako analytik rozvoja na 
odbore stratégie do roku 1998. 
Popri zamestnaní absolvoval 
2-ročný postgraduálny pro-
gram zameraný na marketing, 
financie a manažment na CITY 
University Bellevue v bratislav-
skej pobočke. V rokoch 1998 
až 2001 pracoval ako cash 
flow manažér. Od roku 2001 
je riaditeľom Plánu a kontro-
lingu spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s. a od roku 2005 riadi  
útvar Plánovania a kontrolingu 
na úrovni Skupiny MOL.

Dozorná 
rada

György Mosonyi
predseda dozornej rady

Ilona Bánhegyi
člen dozornej rady

Pavol Buday
člen dozornej rady

Krisztina Dorogházi
člen dozornej rady

andrás Huszár
člen dozornej rady

Peter Šrámek
člen dozornej rady

ferenc Dénes

člen predstavenstva od roku 
2001; riaditeľ divízie Mazív 
Skupiny MOL 
Pán Dénes absolvoval 
Veszprémsku technickú uni-
verzitu v odbore ropných 
technológií. V maďarskom 
ropnom sektore, vrátane 
pôsobenia v Skupine MOL, 
pracuje už 30 rokov, pričom 
zastával riadiace pozície, 
vrátane výskumu a vývoja, 
obchodu a marketingu mazív. 
Od roku 1992 do roku 1996 
riadil divíziu Mazív Skupiny 
MOL. Neskôr, do roku 2000 
viedol útvar Riadenia dodáva-
teľského reťazca divízie Rafi-
néria a Marketing Skupiny 
MOL, zahŕňa júcu rafinériu, 
logistiku a veľkoobchod. Od 
roku 2001 bol ako portfóliový 
manažér zodpovedný za 
ko ordináciu aktivít súvisiacich 
so vstupom MOL Rt. do 
SLOVNAFT, a.s. V roku 2003 
bol manažérom Projektu 
integrácie MOL – Slovnaft,  
od roku 2004 je riaditeľom 
úseku Mazív.

Béla Kelemen

člen predstavenstva od marca 
2004; riaditeľ divízie Rafinéria 
a Marketing Skupiny MOL
Pán Kelemen absolvoval 
Chemickú fakultu Technickej 
univerzity v Budapešti (1986), 
neskôr tu získal doktorát  
v obore fyzikálnej chémie. 
V počiatkoch profesionálnej 
kariéry pracoval na katedre 
fyzikálnej chémie ako odborný 
asistent chromatografie na 
monitoringu znečistenia 
ovzdu šia. V rokoch 1992  
až 1997 pracoval pre ame-
ricko-maďarskú spoločnosť 
ALLCOM Trading Co. ako 
riaditeľ predaja palív. V roku 
1997 prešiel do spoločnosti 
MOL Rt., kde zastával rôzne 
vedúce pozície. V roku  
2003 nastúpil za riaditeľa 
úseku Rafinéria a marketing  
v SLOVNAFT, a.s. Béla 
Kelemen reprezentuje Sku-
pinu MOL v európskych 
inštitúciách EUROPIA a IEA.
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Spoločnosť 
SLOVNAFT, a.s.
je emitentom 20 625 229 akcií v nasledovnej štuktúre:

1. emisia – ISIN CS0009004452

2. emisia – ISIN SK1120001369

3. emisia – ISIN SK1120005949

• Spoločnosť k 31.12. 2007 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie, 
 dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

• Spoločnosť k 31.12. 2007 nevydala žiadne dlhopisy a zamestnanecké akcie.

Správa o činnosti 
Dozornej rady SLOVNAFT, a.s.
za obdobie od riadneho valného zhromaždenia
zo dňa 20. apríla 2007

Prekladaná správa dozornej rady o účtovnom roku 2007 je pripravená na základe správ predsta-
venstva a audítora vo veci riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007  
a pravidelného hodnotenia podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Spoločnosť dosiahla v roku 2007 dobré ekonomické výsledky, ktoré odrážajú prínos investícií  
do spoločnosti a úspešnú integráciu do Skupiny MOL.

Predstavenstvo priebežne informovalo dozornú radu o výsledkoch spoločnosti 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 2007.

Zástupcovia zamestnancov v dozornej rade sa aktívne zúčastňovali na jej zasadnutiach a venovali 
zvláštnu pozornosť otázkam, ktoré ovplyvňujú zamestnancov SLOVNAFT, a.s.

Dozorná rada preverila a prediskutovala správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej  
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2007 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov  
pre finančné výkazníctvo prijatých EÚ, pripravenej na základe auditu, ktorý vykonala firma  
Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Podľa dozornej rady riadna individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti  
SLOVNAFT, a.s. vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu SLOVNAFT, a.s.  
k 31. decembru 2007 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za uvedený rok.

Po preverení a prediskutovaní správy predstavenstva o prevádzke spoločnosti v roku 2007 dozorná 
rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú 
závierku za rok 2007. Ďalej dozorná rada tiež súhlasí s návrhom predstavenstva na rozdelenie  
zisku a s pravidlami vyplácania dividend.

György Mosonyi
predseda dozornej rady

V Bratislave, apríl 2008

druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované

počet akcií: 13 168 953

menovitá hodnota jednej akcie: 1 000,- Sk

percentuálny podiel na základnom imaní 63,85 %

obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je

druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované

počet akcií: 3 300 000

menovitá hodnota jednej akcie: 1 000,- Sk

percentuálny podiel na základnom imaní 16,00 %

obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je

druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované

počet akcií: 4 156 276

menovitá hodnota jednej akcie: 1 000,- Sk

percentuálny podiel na základnom imaní 20,15 %

obmedzená prevoditeľnosť cenných papierov: nie je
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Informácie 
pre akcionárov 
Adresa spoločnosti
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
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


