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máme za sebou rok plný zmien. Pandémia COVID-19 bola bezpochyby
celosvetovo najvýznamnejším faktorom, ktorý v roku 2020 ovplyvnil celý
podnikateľský sektor, vrátane energetiky. Pri tejto výnimočnej situácii však
bolo viditeľné kľúčové postavenie zamestnancov strategických energetických spoločností. Ich práca je totiž pre bežný život každého z nás nezastupiteľná. Udržiavanie bezpečnej a stabilnej prevádzky našich zariadení sme
v uplynulom roku zvládli vďaka rýchlemu prijímaniu opatrení a veľkému
nasadeniu našich zamestnancov. Intenzívnu prípravu na rôzne scenáre
šírenia ochorenia, striktné interné smernice podporujúce všeobecne platné
nariadenia a pravidelné testovanie prevádzkových zamestnancov sme
realizovali s cieľom chrániť zdravie našich zamestnancov, ale aj nepretržite
prinášať energiu z našich zásobníkov či ťažby klientom. Sme nesmierne
hrdí, že naša energia nevyšla nazmar. Počas celého roka sa nám totiž
darilo poskytovať stabilné a spoľahlivé služby napriek komplikovaným
okolnostiam.
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V oblasti skladovania zemného plynu sme v roku 2020 poskytovali nielen
tradičné sezónne produkty, ale aj rôzne flexibilné a inovatívne produkty. V uplynulom roku počet našich skladovacích kontraktov dosiahol trojciferné číslo, čo
sa nám podarilo najmä vďaka intenzívnej práci na našom portfóliu a vytváraniu
proklientských produktov s medzinárodným nastavením.
Pre úspešné obchodovanie našich služieb je však základom kvalitné odborné
a technologické zázemie, ktorým vďaka dlhoročným skúsenostiam v spoločnosti
NAFTA jednoznačne disponujeme. V roku 2020 sme v oblasti podzemného
skladovania zrealizovali niekoľko investícií, ktoré mali za cieľ ešte zdokonaliť
naše technologické vybavenie – samotné sondy, bezpečnostné systémy či
potrubné prepojenia. Rovnako sme sa venovali aj oblasti prediktívnej diagnostiky
a metánových emisií.
Už minulý rok sme informovali, že sme prevádzku našich zásobníkov rozšírili
do Nemecka. Tam sme v roku 2020 pokračovali v spoľahlivej prevádzke
zásobníkov Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt. Napriek
obmedzeniam, ktoré priniesla pandémia, sme s kolegami na našich bavorských
zásobníkoch dokázali intenzívne a profesionálne spolupracovať aj na diaľku.
V Nemecku sme tiež realizovali investičné aktivity, zaviedli sme systém pre
manažment údržby aj asset manažment.

Pre naše kľúčové činnosti vidíme veľký potenciál aj v budúcnosti. Veríme, že
zemný plyn má vďaka svojim vlastnostiam nezastupiteľné miesto nielen v súčasnom energetickom mixe, ale aj pri prechode k nízkouhlíkovej ekonomike. Tento
stabilný zdroj energie s rozsiahlym využívaním v domácnostiach aj priemysle
ponúka množstvo synergií pre rozvoj obnoviteľných zdrojov z technologického, ekonomického aj ekologického hľadiska. Preto vďaka kvalitne rozvinutej
infraštruktúre a dlhoročnému know-how môžeme aj v NAFTA myslieť na to, že
v našich zariadeniach nebude v budúcnosti len čistý zemný plyn. Tento zámer
sme v roku 2020 potvrdili inštaláciou solárnych panelov na vybraných prevádzkach či účasťou na projektoch zameraných na inovatívne skladovanie energie.
Možností však máme mnoho a chceme ich podrobne skúmať v rámci viacerých
rozpracovaných projektov doma a v zahraničí.
V roku 2020 sme sa tiež venovali environmentálnej ochrane. Pripravovali sme
likvidáciu ukončených aktivít a intenzívne sme sa venovali aj podpore projektov
zameraných na ochranu životného prostredia. Okrem enviroprojektov sme v roku
2020 tradične podporovali komunitné projekty v oblastiach, kde pôsobíme.
Náš záväzok k okoliu je silný a neustále sa venujeme jeho rozvoju a ochrane.
Odborné zručnosti a iniciatívny prístup našich zamestnancov nám pomáhajú využívať naše know-how efektívne a exportovať ho aj na zahraničné trhy.
V roku 2020 ich tradičné pracovné aktivity ovplyvňovala pandémia a súvisiace
opatrenia. Zodpovednosť našich zamestnancov tak bola jedným zo základných
pilierov úspechu v uplynulom roku. V tejto neľahkej situácii sme venovali veľkú
pozornosť ochrane zdravia. Zároveň sme podporovali profesionálny rozvoj
prostredníctvom školení či konferencií, najmä online formou. Za profesionálny
prístup pri prevádzke našej strategickej infraštruktúry im aj v roku 2020 patrí
veľká vďaka.
Vďaka medzinárodným projektom a aktivitám v podzemnom skladovaní, prieskume a ťažbe sa nám darí transformovať slovenskú lokálnu spoločnosť NAFTA
na významného európskeho hráča na energetickom trhu. Rok 2020 to potvrdil
ďalšou významnou expanziou a my veríme, že takto úspešne budeme v našich
aktivitách pokračovať naďalej.

Ďalším úspechom, na ktorý sme tento rok hrdí, je rozšírenie aktivít do ďalšej
krajiny, konkrétne Veľkej Británie. V roku 2020 sme začali poskytovať technicko-poradenské služby zásobníku Humbly Grove, ktorý sa nachádza len 50 km
od Londýna a je významnou súčasťou britskej plynárenskej infraštruktúry. Poskytovanie našich profesionálnych služieb v Nemecku a Veľkej Británii je potvrdením
našej vysokej kompetencie v oblasti skladovania.
Významnou oblasťou nášho pôsobenia, v ktorej rozvíjame svoje skúsenosti už
viac ako storočie, je prieskum ložísk ropy a plynu na Slovensku. Dlhodobo
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Dlhoročné skúsenosti v oblasti prieskumu a ťažby však zúročujeme i v zahraničí.
Na Ukrajine pokračujeme v získavaní nových prieskumných licencií. V roku
2020 sa nám ako akcionárovi spoločnosti EP Ukraine podarilo získať dve nové
licencie – Grunivska a Okhtyrska. Pokračovali sme tiež v aktivitách týkajúcich sa
už získaných licencií Užhorod a Vatazhivska. Na prieskumných aktivitách sme
participovali aj v Chorvátsku.

Ing. Ján Špringl

Ing. Robert Bundil

Ing. Martin Bartošovič

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

generálny riaditeľ
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Vážení akcionári,

PRÍHOVOR K AKCIONÁROM

PRÍHOVOR
AKCIONÁROM

pôsobíme najmä v oblasti Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny, kde sa
nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. Keďže po dlhodobej ťažbe je potenciál existujúcich ložísk obmedzený, intenzívne sme sa aj
v roku 2020 venovali rozvoju ďalších prieskumných aktivít samostatne alebo
v spolupráci s partnermi. Prieskumné aktivity na Slovensku máme v pláne rozvíjať
na územiach v okolí Trnavy, Topoľčian, Pavloviec nad Uhom či v licencii Beša.

2020
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SPOLOČNOSTI
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PROFIL SPOLOČNOSTI

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti
podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom
v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe,
kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné
činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. NAFTA poskytuje rozvoj a technicko-konzultačné služby
pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh. Okrem
Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku
a na Ukrajine.

OBCHODNÉ MENO

NAFTA a.s.

NAFTA a.s. Výročná správa

SÍDLO

Votrubova 1
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO

36 286 192
PRÁVNA FORMA

Akciová spoločnosť
OBCHODNÝ REGISTER
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Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č.: 4837/B

2020

ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA
NAFTA a.s.
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VRCHOLOVÝ
MANAŽMENT
NAFTA a. s.
K 31. DECEMBRU 2020

Ing. Martin Bartošovič
generálny riaditeľ

K 31. DECEMBRU 2020

PREDSTAVENSTVO

Ing. Jozef Levoča, MBA
riaditeľ divízie
prieskumu a ťažby

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Ing. Szilárd Kása
Ing. Mgr. Ladislav Barkoci
Ing. Ladislav Goryl
riaditeľ ekonomického úseku
riaditeľ úseku obchodu
riaditeľ divízie podzemných
a marketingu
zásobníkov zemného plynu

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO
NAFTA a. s.
K 31. DECEMBRU 2020

Ing. Jan Špringl
predseda

INTERNÝ AUDIT

2020

GENERÁLNY
RIADITEĽ
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Ing. Jozef Pagáč
podpredseda
ÚSEK
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

ÚSEK OBCHODU
A MARKETINGU

EKONOMICKÝ
ÚSEK

DIVÍZIA
PRIESKUMU
A ŤAŽBY
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DIVÍZIA
PODZEMNÝCH
ZÁSOBNÍKOV
ZEMNÉHO
PLYNU

Ing. Robert Bundil
člen

Ing. Bohumil Kratochvíl
člen

Ing. Dušan Halgaš
člen

DOZORNÁ RADA NAFTA a. s.
K 31. DECEMBRU 2020

Ing. Lucia Ondrušová, PhD.
predseda

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
člen

Bc. Jozef Tittel 			
člen

Gary Wheatley Mazzotti
podpredseda

Ing. Daniel Kujan
člen

Ing. Peter Šefara
člen

2020

1,49 %

1,91 %
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CZECH GAS HOLDING INVESTMENT B.V.
43 374 750 €

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV

ŠTRUKTÚRA
AKCIONÁROV
A ICH PODIEL
NA ZÁKLADNOM
IMANÍ
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40,45 %

OSTATNÍ AKCIONÁRI
2 050 478 €

100 %
SPOLU
107 235 562 €

k 31. decembru 2020

NAFTA a.s. Výročná správa

VLASTNÉ AKCIE
1 593 551 €

56,15 %

SPP INFRASTRUCTURE, A. S.
60,216,783 €

130
V ROKU 2020 SME UZATVORILI
VIAC AKO 130 SKLADOVACÍCH
KONTRAKTOV

Typológia skladovacích kontraktov sa už dlhšie mení a momentálne prevládajú tie krátkodobé. Zvyšovať počet kontraktov nám pomáhajú najmä naše
inovatívne skladovacie produkty, ktoré zákazníkom umožňujú využívať nielen
rozdiely v cene plynu medzi letom a zimou, ale i krátkodobé výkyvy na trhu.
Tu môžeme spomenúť rámcové zmluvy či produkty ako inverzný a reverzný
zásobník. Dostupnosť našich skladovacích služieb sme zlepšili zvýšením využitia bodu Cezhraničný zásobník a zavedením nového bodu Parking. Atraktivitu
našich produktov zvyšujeme aj ich medzinárodným nastavením. V rámci
medzinárodných obchodných aktivít sme v roku 2020 vyskúšali nové produkty,
ako napríklad Translokačný inverzný zásobník.
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SPRÁVA
O PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI

Rok 2020 sa v oblasti skladovania
zemného plynu spoločnosti NAFTA
niesol v znamení bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky. V rámci
nášho portfólia skladovacích služieb
sme v uplynulom roku poskytovali
tradičné sezónne produkty aj flexibilné
skladovacie služby. Vďaka neustále
rozrastajúcemu sa portfóliu sme
v roku 2020 uzatvorili viac ako
130 skladovacích kontraktov.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

PODZEMNÉ SKLADOVANIE
ZEMNÉHO PLYNU

V našich prevádzkach v roku 2020
prebiehali dôležité investičné akcie
s cieľom ešte viac modernizovať
a zdokonaľovať naše technologické
vybavenie. Realizáciu investičných
prác sme prioritizovali podľa aktuálne
platných opatrení a pandemickej
situácie. Aj napriek tomu sa nám
v podstatnej miere podarilo naplniť
investičný plán.
Venovali sme sa bezpečnostným systémom na našich sondách, výmene
produkčných krížov, ale aj ďalších súčastí našich zariadení. Investície boli
zamerané na nové potrubné prepojenia pre zabezpečenie vtláčania a ťažby
do jednotlivých preberaco-odovzdávacích bodov či predchádzanie metánovým emisiám. Rozsiahlymi opravami prešli tiež chráničky prípojok sond,
kompresorové jednotky, ako aj sondy zásobníka, ktoré sú kľúčovou časťou
zásobníkovej infraštruktúry. Naďalej sme rozvíjali naše možnosti v oblasti prediktívnej diagnostiky, kde sme investovali do softvérového vybavenia pre vyhodnocovanie stavu plynovodov a optimalizáciu kompresnej práce, inštalácie
hlbinných manometrov, vybavenia sond prevodníkmi tlaku s prenosom údajov
do riadiaceho systému, prístrojového vybavenia na identifikáciu a kvantifikáciu
metánových únikov a zaobstarali sme aj analyzátor na izotopické rozbory
plynu. Tieto zariadenia budú obsluhované špecialistami v servisných útvaroch
našej spoločnosti a prispejú k efektívnemu riadeniu zásobníka, prioritizácii
a adresnosti údržby.

V oblasti skladovania sme v roku 2020 dosiahli aj ďalší dôležitý míľnik.
Od roku 2020 NAFTA poskytuje svoje technicko-servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu Humbly Grove vo Veľkej Británii. Humbly Grove
sa nachádza blízko mesta Alton – približne 50 km od Londýna. Po uzatvorení
zásobníka Rough je Humbly Grove jedným z najväčších zásobníkov zemného
plynu vo Veľkej Británii a jeho pracovný objem tvorí približne 14 % z celkovej
britskej skladovacej kapacity. Jeho vplyv na bezpečnosť dodávok plynu vo
Veľkej Británii je teda významný. Celkovo dnes NAFTA zabezpečuje prevádzku, rozvoj a technicko-servisné služby pre zásobníky s viac ako 64 TWh skladovacej kapacity vo viacerých európskych krajinách, čím významne prispieva
k bezpečnosti dodávok plynu. Naša snaha exportovať know-how
sa však nekončí a pozeráme sa aj na ďalšie možnosti rozšírenia našich
skladovacích služieb v zahraničí.

V roku 2020 sme sa stali členom
European Clean Hydrogen Alliance.

NAFTA a.s. Výročná správa
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Najmä v zimných mesiacoch, kedy ich dôležitosť pri zvýšenej spotrebe plynu
narastá, sme vynaložili maximálne úsilie na udržanie chodu prevádzky. Vďaka
dôsledne vypracovanému a dodržiavanému plánu prevádzky pri rôznych
scenároch šírenia pandémie sme pred zimnou sezónou naše zásobníky naplnili. V spoločnosti NAFTA sme pristupovali k opatreniam naozaj zodpovedne
a aktivity sme počas roka modifikovali tak, aby nebola ovplyvnená prevádzka
našich skladovacích objektov ani zdravie zamestnancov. Kľúčové dispečingy
sme udržiavali v mimoriadne chránenom prostredí.

Naše dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti podzemného skladovania
zemného plynu plánujeme zúročiť aj pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku, najmä v inovatívnych spôsoboch skladovania energie. V uplynulom roku
sme sa na našom oddelení inovácií venovali práve rozvoju potenciálnych
spoluprác v tejto oblasti, ale aj vlastným projektom. Rozpracovaných máme
niekoľko projektov doma i v zahraničí, pre ktoré sa budeme intenzívne snažiť
získať podporu aj z verejných zdrojov. Náš záujem o vytvorenie synergií
s obnoviteľnými zdrojmi energie sme v roku 2020 deklarovali aj pilotnou
inštaláciou solárnych panelov na vybraných prevádzkach. Naďalej pracujeme na projektoch, ktorých zámerom je inštalovať ďalšie zdroje obnoviteľnej
energie na našich prevádzkach pri využití nášho know-how aj synergií s existujúcou infraštruktúrou. Veríme totiž, že naše podzemné zásobníky zemného
plynu majú jednoznačne čo ponúknuť pre skladovanie energie v budúcnosti,
keďže ponúkajú rozsiahlu kapacitu a vyspelé technologické aj vedomostné zázemie. Naše kompetencie budeme rozvíjať v rámci viacerých slovenských aj
európskych odborných združení vrátane European Clean Hydrogen Alliance,
ktorej členom sme sa stali v roku 2020.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Podzemné zásobníky spoločnosti NAFTA sú súčasťou dôležitej plynárenskej
infraštruktúry. Naša činnosť je síce neviditeľnou, ale nevyhnutnou súčasťou
bežného života množstva slovenských domácností a podnikov. Pandémia
COVID-19 ovplyvnila bežné denné fungovanie naprieč spoločnosťou – skladovanie plynu nevynímajúc. Vďaka prísnym bezpečnostným opatreniam, ktoré
naši zamestnanci dôkladne rešpektovali, sme dokázali počas celého roka
poskytovať našim klientom zazmluvnené služby stabilne a bezpečne.

2020
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Aj v našich nemeckých spoločnostiach sme sa museli v roku 2020 rýchlo
prispôsobiť vývoju pandémie a zavádzať efektívne opatrenia, ktoré pomáhali
chrániť dôležitú súčasť plynárenskej infraštruktúry Bavorska. Zároveň sme sa
riadili podrobným interným plánom prevádzky pri rôznych stupňoch šírenia
pandémie. To sa nám úspešne darilo počas celého roka 2020. Pred koncom
roka sme aj vďaka zodpovednému prístupu k dodržiavaniu opatrení našimi
zamestnancami dosiahli naplnenie spomínaných zásobníkov na maximálny
pracovný objem, čím sme potvrdili spoľahlivosť našich služieb a pripravenosť
na zimnú sezónu.
Napriek pandémii sme pokračovali vo vzájomnej spolupráci medzi našimi slovenskými a nemeckými kolegami. Osobné interakcie sme v roku 2020 vymenili
najmä za elektronickú výmenu informácií a znalostí. Spolupráca na diaľku
prebiehala rovnako kvalitne ako pri osobnej účasti a darilo sa nám priebežne
napĺňať všetky stanovené ciele.

Audit združenia Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie
(BG RCI)
Úspešne sme prešli auditom etablovaného profesného združenia Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), ktorý bol zameraný
na bezpečnosť v našich prevádzkach Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt. NAFTA Speicher rovnako úspešne absolvovala periodickú
procedúru na vydanie povolenia na prevádzku našich skladovacích objektov
v nasledujúcich rokoch. Obe skutočnosti potvrdzujú precízne nastavenie procesov a aktivít spoločnosti. Ich získanie je potvrdením, že bezpečná prevádzka zariadení je pre nás nesmierne dôležitá.

INZENHAM-WEST
WOLFERSBERG
BREITBRUNN/
EGGSTÄTT

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Naše skúsenosti v oblasti
podzemného skladovania
zemného plynu využívame od roku
2019 aj v Nemecku. V Bavorsku
prevádzkujeme prostredníctvom
dcérskej spoločnosti NAFTA Speicher
podzemné zásobníky Inzenham-West,
Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt.
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PODZEMNÉ SKLADOVANIE
ZEMNÉHO PLYNU - NEMECKO

2020

Ďalším významným krokom bola zmena organizačnej štruktúry, ktorej súčasťou
bolo spustenie procesu zavedenia asset manažmentu pre ešte efektívnejšie
riadenie aktivít v prevádzkach NAFTA Speicher.
Synergie sme hľadali aj v obchodnej oblasti, kde sme v roku 2020 úspešne
testovali niektoré inovatívne produkty z portfólia spoločnosti na nemeckom trhu.
Veríme, že profesionálne a flexibilné nastavenie našich skladovacích služieb
bude atraktívne aj na vyspelom a veľkom energetickom trhu, akým je Nemecko.

18 – 19

NAFTA a.s. Výročná správa

2020

Rok 2020 opäť potvrdil, že naše
odborné znalosti v oblasti podzemného
skladovania vieme efektívne uplatniť
aj v medzinárodných podmienkach
a vznikajúce synergie využívať tak
v technickej, ako aj obchodnej oblasti.

Prieskum a ťažba uhľovodíkov má
na Slovensku viac ako storočnú
tradíciu. Od objavenia prvého ložiska
ropy na Záhorí napreduje aj získavanie
geologických dát, poznatkov
a skúseností. Práve tie sú základom
fungovania spoločnosti NAFTA, tvoria
významnú súčasť jej jedinečného
know – how a stoja aj za úspechom
geologických a vrtných projektov
spoločnosti. Konkrétne využitie
získaných geologických dát vidíme
napríklad pri poznávaní geologického
zloženia Zeme alebo pri vyhľadávaní
zdrojov geotermálnej energie.
V súčasnosti je NAFTA najvýznamnejším hráčom v odvetví prieskumu ložísk
ropy a plynu na Slovensku. Dlhodobo pôsobíme najmä v oblasti Viedenskej
panvy a Východoslovenskej nížiny, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. Potenciál týchto oblastí je však vďaka dlhodobej
aktivite už do veľkej miery preskúmaný a využitý. S cieľom pokračovať v ťažbe
a zachovať toto špecifické odvetvie na Slovensku aj v budúcnosti sa NAFTA
zameriava na prieskum ďalších regiónov Slovenska. Pri všetkých aktivitách je
hlavnou prioritou spoločnosti bezpečnosť prevádzky a minimalizovanie vplyvu
týchto činností na životné prostredie a komunitu.
Pandemický rok 2020 priniesol so sebou mnoho výziev. Zavedenie obmedzujúcich opatrení sa prejavilo vo všetkých častiach hospodárstva a výrazne
sa premietlo aj do bezprecedentného poklesu dopytu po rope a zemnom
plyne. Jednou z ekonomických výziev bola cena zemného plynu, ktorá sa aj
v dôsledku miernej zimy dostala na svoje historické minimá.

NAFTA a.s. Výročná správa

V rámci systémovej podpory prevádzok sme finalizovali niekoľko projektov
z predchádzajúceho roku. Veľmi dôležitým krokom bolo zavedenie softvéru
pre manažment údržby, ktorý nám pomáha podrobne plánovať činnosti údržby
na základe aktuálneho stavu zariadení. Tento systém máme overený v prevádzke na Slovensku a jeho veľký prínos sme potvrdili aj v našich bavorských zásobníkoch. Rovnako sme aktualizovali aj funkcionality systému správy dokumentov.

PRIESKUM A ŤAŽBA
UHĽOVODÍKOV

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V prevádzke pokračovali investičné akcie týkajúce sa našich kompresorových
jednotiek, ale napríklad aj úpravy ložiskovej vody na prevádzke Wolfersberg.
Keďže sa intenzívne zaoberáme inovatívnymi projektami, pozerali sme sa tiež
na možnosti skladovania energie v objektoch NAFTA Speicher. Konkrétne sme
rozbehli štúdiu realizovateľnosti pre kombináciu Power-to-Gas projektu s fotovoltaickou elektrárňou na jednom z našich nemeckých zásobníkov.

NAFTA a.s. Výročná správa

2020
NAFTA a.s. Výročná správa

2020

V regióne Trnava, kde spoľahlivo
prebieha ťažba uhľovodíkov už
niekoľko desiatok rokov, sme
pokračovali aj v prípravách
na prieskumný vrt Trakovice 14.
Všetky spomenuté aktivity by mohli
priniesť úžitok v podobe ekonomicky
ťažiteľných zásob uhľovodíkov, čo
prispeje k tomu, že dlhoročná tradícia
tohto špecifického odvetvia bude
na Slovensku pokračovať.
So zámerom preskúmať ďalší potenciál vo Východoslovenskej nížine založili
spoločnosti NAFTA a Aspect Holdings v roku 2019 spoločnosť Slovakian
Horizon Energy s.r.o. Táto spolupráca sa týka prieskumných území Beša
a Pavlovce nad Uhom, kde bolo dokončené vyhodnotenie 3D seizmických
dát. Vzhľadom na vývoj pandémie a trhových cien komodít boli v uplynulom
roku niektoré plánované prieskumné práce na východnom Slovensku dočasne
pozastavené.
Rok 2020 priniesol aj rozšírenie aktivít skupiny spoločnosti NAFTA na Ukrajine,
kde aktívne pôsobíme už od roku 2016. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti
EP Ukraine (90 % EP Power Europe a 10 % NAFTA a.s.) NAFTA uspela vo
verejnej súťaži, a to hneď v dvoch PSA (Production Sharing Agreement) projektoch – Grunivska a Okhtyrska. V oboch licenciách skupina NAFTA získala
ďalšie možnosti prieskumu a ťažby uhľovodíkov u nášho východného suseda.
Na západnej Ukrajine, v rámci licencie Užhorod, bol po prvom prieskumnom
vrte v spolupráci s partnerom zo spoločnosti Cub Energy Inc. prehodnocovaný ďalší prieskumný potenciál licencie. V licencii Vatazhivska prebiehala
v uplynulom roku interpretácia dostupných geologických dát a bol ukončený
proces EIA.
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V Chorvátsku sa spoločnosť NAFTA etablovala dcérskou spoločnosťou, ktorá
v spolupráci s lokálnym partnerom už zrealizovala aj prvý prieskumný vrt. Výsledok vrtu je negatívny, na základe čoho NAFTA vyhodnocuje ďalšie aktivity
v krajine.

GRUNIVSKA
OKHTYRSKA

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V uplynulom roku pokračovala spoločnosť NAFTA v spolupráci so skupinou Vermilion Energy Inc. V prieskumnom území Trnava a Topoľčany.
V prieskumnom území Trnava prebiehala príprava podkladov pre proces EIA
na realizáciu identifikovaných prieskumných vrtov a vybavovanie vstupov
na pozemky. V prieskumnom území Topoľčany sme realizovali geochemický
prieskum, ktorého výsledky potvrdili uhľovodíkový potenciál v tejto oblasti.

2020
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REALIZOVALI SME
18 OPRÁV PRE ŤAŽOBNÉ
A ZÁSOBNÍKOVÉ SONDY

Naša pozornosť je zameraná aj na životné prostredie. Zodpovedne pristupujeme k likvidácií stredísk a sond na Slovensku - sanáciami, technickými,
biologickými rekultiváciami a ich opätovným začlenením do prírody ako aj navráteniu pozemkov k poľnohospodárskemu využitiu. Na východnom Slovensku
sme v uplynulom roku monitorovali odkalisko Moravany v zmysle uložených
podmienok. Súčasne spoločnosť vykonávala likvidáciu nevyužívaných sond
a k nim prislúchajúcim prístupových ciest.
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Spoločnosť NAFTA počas celého roku 2020 pokračovala aj vo vyhľadávaní
ďalších zahraničných aktivít a spoluprác, v ktorých by mohla uplatniť svoje geologické poznatky a odborné skúsenosti získané počas dlhoročnej praxe. Ponuky,
ktoré boli vyhodnocované ako vhodné príležitosti na účasť v nových tendroch,
sa týkali najmä licencií a prospektov v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.

V oblasti prieskumu a ťažby je dnes
cieľom spoločnosti NAFTA maximálne
využitie potenciálu prieskumných
území pomocou najmodernejších
metód, ale tiež využitie ťažobného
potenciálu už otvorených ložísk.
Využitím sofistikovaných technológií je totiž možné predĺžiť životnosť ložísk
o 8 až 10 rokov, a to stále za ekonomicky zmysluplných podmienok.
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Využívanie zemného plynu na Slovensku má dlhoročnú tradíciu a vybudovaná
infraštruktúra zabezpečuje, že zemný plyn má v našej krajine stabilné miesto.
Aj keď podiel ťažby ropy a zemného plynu z domácich zdrojov postupne
klesá, čo je vzhľadom na viac než storočnú aktivitu prirodzené, pokračovanie
prieskumných a ťažobných aktivít na území Slovenska má viacero významov.

Zemný plyn sa stáva
najrozšírenejším palivom
v globálnom energetickom
mixe, je šetrný k životnému
prostrediu a prispieva
k prechodu k čistej energii.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V oblasti technických podzemných opráv sond sme využili naše skúsenosti
nielen na rozvoj vlastných aktivít, kde sme realizovali 18 opráv pre ťažobné
a zásobníkové sondy, ale aj na externom trhu v rámci Slovenskej republiky
a zahraničí v počte 18.

V súvislosti s koronavírusom, ktorý vážne ovplyvnil fungovanie všetkých odvetví
hospodárstva, sme už v marci iniciatívne prijali a zaviedli do praxe viaceré
opatrenia na ochranu zdravia našich zamestnancov. Fyzickú prítomnosť
prevádzkových pracovníkov sme obmedzili na nevyhnutné minimum a interne
sme upravili systém práce tak, aby sme našim zamestnancom v maximálnej
možnej miere umožnili prácu z domu, a to bez významného nežiaduceho
vplyvu na fungovanie spoločnosti. V snahe chrániť zdravie našich zamestnancov a zabezpečiť plnú funkčnosť systému skladovania plynu, ktorý je dôležitou
súčasťou slovenskej energetiky, sme realizovali aj niekoľko kôl hromadného
testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19. V spolupráci s externými
partnermi sme zabezpečovali aj vstupné hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov z krízových záložných tímov a našim zamestnancom sme v tomto
náročnom období ponúkli i možnosť využiť psychologické poradenstvo.
Stabilita a pevné hodnoty, ktoré vychádzajú z dlhoročnej tradície spoločnosti
NAFTA, boli kľúčové aj počas tejto nepredvídateľnej pandemickej situácie.
Aktívnym prijímaním rôznych opatrení počas uplynulého roka sme potvrdili pozíciu stabilného a zodpovedného zamestnávateľa, na ktorého sa dá spoľahnúť
aj v mimoriadnej situácii, ktorej sme boli nečakane vystavení.
Naša spoločnosť stojí na ľuďoch, ich spokojnosť, motivovanosť, osobnostný
a odborný rozvoj sú našimi prioritami. Našim zamestnancom preto vytvárame kvalitné pracovné prostredie a zároveň ponúkame aj široké možnosti
odborného vzdelávania vo forme školení či účasti v rôznych rozvojových
programoch. Participujeme na mnohých vzdelávacích podujatiach na Slovensku, ale i v zahraničí, pričom na viacerých podujatiach vystupujeme aktívne
v úlohe prednášateľov. V súvislosti s prebiehajúcimi zahraničnými projektmi
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Zamestnanci, ich profesionálny výkon,
tímová práca, iniciatíva a inovácie
stoja za značkou NAFTA už vyše
sto rokov. Ich odborné vedomosti
a dlhoročné skúsenosti uplatňované
v každodennom pracovnom živote
vytvárajú veľký potenciál pre
inovácie, ktoré sú kľúčové pre ďalší
rozvoj spoločnosti a pre úspech
na konkurenčnom plynárenskom trhu.

sme v uplynulom roku významnú pozornosť venovali výučbe cudzích jazykov, predovšetkým anglického, nemeckého a ruského jazyka. Vo všetkých
oblastiach vzdelávania a rozvoja zamestnancov sme s využitím dostupných
komunikačných nástrojov a platforiem plynule prešli k náhradným formám
realizácie v online priestore. Pokračovali sme v spolupráci s vysokými školami
a v rámci zvyšovania kvalifikácie sme podporili kolegov študujúcich v externej
forme štúdia popri zamestnaní. Všetky aktivity boli realizované pri dodržaní
prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

V oblasti filantropie sme už deviatykrát
zrealizovali náš dlhoročný projekt
Naftári naftárom, ale nielen im...
Jeho cieľom je pomôcť ľuďom v našom okolí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
životnej situácii. V tejto neľahkej dobe, keď význam a potreba vzájomnej
spolupatričnosti ešte narastajú, sme spoločne s našimi zamestnancami podali
pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Takisto nás teší, že v úvode roka, ešte
pred vypuknutím mimoriadnej situácie, sa nám podarilo zrealizovať ďalší
ročník Naftárskej kvapky krvi.

602
K 31. DECEMBRU 2020 PRACOVALO V SPOLOČNOSTI NAFTA A.S.
602 ZAMESTNANCOV

Rozmer rozvoja firemnej kultúry sme napĺňali prostredníctvom uplatňovania
našich kľúčových firemných hodnôt v bežnom pracovnom živote, ale aj
vďaka opätovnému spusteniu projektu zameraného na rozvoj internej kultúry,
ktorého cieľom je implementácia ďalších aktivít smerujúcich k posilneniu našich
kľúčových hodnôt. Tímovosť sme podporovali prostredníctvom organizovania zamestnaneckých podujatí a aktivít, pričom naše tradičné podujatia sme
nahradili stretnutiami v online priestore a tematickými darčekmi. Zodpovednosť
a profesionálny výkon sa naplno prejavili v zvládnutí všetkých povinností
potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky, ako i v prijímaní organizačných a technických opatrení, v niektorých oblastiach nad rámec nariadení
vydaných zodpovednými inštitúciami. Budúcnosť nielen v energetike stojí
na inováciách, významnou súčasťou firemnej kultúry je preto i oceňovanie
inovatívnych myšlienok a hľadanie riešení s využitím vyspelých technológií.
V kombinácii s vyše storočnou tradíciou, skúseným tímom a dlhoročným knowhow naša spoločnosť vytvára priestor, v ktorom sa spája stabilita a pokrok,
história a budúcnosť. Naším cieľom je i naďalej podporovať zamestnancov
pri napĺňaní strategických cieľov spoločnosti a pomáhať im v ďalšom odbornom i ľudskom rozvoji.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

ZAMESTNANOSŤ,
VZDELÁVANIE A ROZVOJ
FIREMNEJ KULTÚRY

To sme v uplynulom roku realizovali najmä prostredníctvom nášho krízového
štábu, ktorý bol zriadený v marci a na pravidelnej báze sledoval vývoj situácie
a následne prijímal potrebné opatrenia pre našu prevádzku. Pravidlá stanovené verejnými autoritami sme podporili viacerými internými smernicami aj osvetovými komunikačnými kampaňami pre zamestnancov. Ešte začiatkom prvej
vlny pandémie sme pripravili tzv. Business Continuity Plan, plán fungovania
spoločnosti pri rôznych scenároch šírenia ochorenia COVID-19. Neskôr, počas druhej vlny, bol tento plán transformovaný na komplexný Pandemický plán,
ktorý nám pomáha na základe aktuálnej situácie nastaviť presné podmienky
fungovania jednotlivých stredísk, administratívnych či inžinierskych činností pri
rôznych stupňoch vývoja pandémie. Významnou súčasťou roka 2020 boli
aj testovania kľúčových prevádzkových zamestnancov spoločnosti NAFTA,
ktoré nám pomáhali udržať bezpečný chod našej prevádzky. Toto všetko sa
nám darilo najmä vďaka zodpovednosti našich zamestnancov, ktorí k všetkým
opatreniam a aktivitám pristupovali s mimoriadnou pozornosťou a vážnosťou.
Ich prístup nielen počas pandémie je dôkazom, že zodpovedné správanie
máme zakorenené v naftárskej DNA.

26 – 27

V roku 2020 sme však svoj zodpovedný prístup zameriavali nielen na aktivity
súvisiace s pandémiou, ale samozrejme, aj na bežnú prevádzku. Naše aktivity
sme vykonávali v súlade s platnými slovenskými aj európskymi legislatívnymi
predpismi a s veľkým ohľadom na životné prostredie. Oblasť BOZP bola
v roku 2020 štandardne pod drobnohľadom a pokračovali sme v neustálej

ISO

9 001:2015
14 001:2015
45 001:2018

SCC
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Zodpovedný prístup sa pri aktivitách
spoločnosti NAFTA prejavuje vo
viacerých oblastiach, ktorým dlhodobo
venujeme zvýšenú pozornosť. V roku
2020 sa však v súvislosti s pandémiou
COVID-19 dôležitosť zodpovedného
konania firiem ešte znásobila.
Situácia okolo koronavírusu si počas
celého roka vyžadovala pravidelný
monitoring a striktné dodržiavanie
opatrení, aby sme chránili zdravie
zamestnancov, ľudí v našom okolí
a zároveň prevádzkové aktivity
spoločnosti.

Certifikácie

práci na jej zlepšovaní. Kolegov, ktorí v tejto oblasti preukazujú aktívny prístup
a iniciatívu, sme ocenili. Zároveň sme sa intenzívne venovali kybernetickej
bezpečnosti.
Dôležitou súčasťou nášho zodpovedného podnikania je Hlavná banská
záchranná stanica, ktorá disponuje tímom skúsených záchranárov pre rôzne
typy mimoriadnych situácií. Jej tím profesionálov okrem toho aktívne pôsobí aj
pri špecifických údržbových či investičných činnostiach ako záruka prevencie
a bezpečnosti. Hlavná banská záchranná stanica aj tento rok poskytovala svoje
skúsenosti a profesionálnu techniku pre interné potreby aj externých partnerov.
V roku 2020 sme opäť úspešne prešli recertifikačným auditom, ktorého
pozornosť je zameraná na udržiavanie a zvyšovanie štandardov a úrovne
riadenia činností podzemných opráv sond, vrtby a výskumu sond. Obhájili sme
tak certifikáciu ISO 9 001:2015, ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018, ktoré
sú potvrdením profesionality v oblasti manažmentu kvality, environmentálnej
oblasti, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia. V tejto oblasti pôsobenia sme
tiež získali certifikáciu SCC (Safety Certificate for Contractors), ktorá nám
umožňuje v budúcnosti orientovať naše podzemné opravy sond a vrtbu napríklad aj na nemecký trh.
Rovnako sme v roku 2020 realizovali investície zamerané na zabezpečenie jednotlivých prevádzok, v rámci ktorých sme inovovali kamerový systém
v Plaveckom Štvrtku a inštalovali integrovaný bezpečnostný systém vo viacerých lokalitách. Svoj záväzok k životnému prostrediu sme aj tento rok potvrdili
zodpovednou likvidáciou našich ukončených aktivít. Venovali sme sa aj téme
znižovanie emisií metánu, ktorá je v súčasnosti v plynárenstve aktívne riešená.
Dôležitou deklaráciou nášho dlhodobého záväzku k životnému prostrediu sú
aj naše aktivity v oblasti Power-to-Gas a obnoviteľných zdrojov energie.
Rok 2020 potvrdil, že spoločnosť NAFTA kladie mimoriadny dôraz na zodpovednú realizáciu svojich aktivít a minimalizáciu svojho vplyvu na prostredie
a komunity, v ktorých pôsobí.
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ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

V uplynulom roku sme sa zamerali najmä na podporu projektov v oblastiach
komunitného rozvoja, vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia a rozvoja športu. Podporili sme projekty výstavby alebo rekonštrukcie športovísk,
detských ihrísk, komunitných centier, obecných budov či športovo-oddychových zón. Aj v roku 2020 sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu pre
občanov rekonštrukciou obecných cestných komunikácií či obnovou turistických a cyklistických trás.
Významnú časť našich verejnoprospešných projektov tradične tvorili kultúrne,
spoločenské a športové podujatia, ktoré však boli v minulom roku výrazne
obmedzené. Preto sme ich nahradili inými aktivitami zameranými na trvalú udržateľnosť, ako sú revitalizácia zelene či obnova obecného parku vytvorením
oddychovej zóny pre občanov. Namiesto športových podujatí, ktoré sa kvôli
pandémii nemohli uskutočniť, sme športový život v obciach podporili kúpou
športových potrieb a rekonštrukciou ihrísk.

NAFTA a.s. Výročná správa

Spoločnosť NAFTA je cez svoje
aktivity dlhodobo prítomná vo
viacerých regiónoch Slovenska.
Pri všetkých aktivitách je našou
prioritou bezpečnosť prevádzky,
minimalizovanie vplyvu činností
na životné prostredie a zodpovedný
prístup ku komunitám. Sme
zodpovedným partnerom pre každého,
koho sa naša činnosť priamo alebo
nepriamo dotýka. Preto sa dlhodobo
venujeme podpore zmysluplných
projektov, ktoré smerujú k zlepšovaniu
kvality života v regiónoch
a podporujeme ľudí v našom okolí,
ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej
situácii.

V okolí rekreačnej zóny Pieskovňa
sa podarilo vyzbierať 45 m³ odpadu.

Aktívne podporujeme aj účasť našich zamestnancov na športových podujatiach. V roku 2020 boli naši kolegovia súčasťou celoslovenských behov
Od Tatier k Dunaju a Medlenov chodník a podporili sme aj cyklistickú
iniciatívu Do práce na bicykli. Aspoň v lete nám opatrenia umožnili zúčastniť
sa na našich obľúbených športových aktivitách, kde zamestnanci ukázali svoje
výborné športové výkony.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

2020
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VEREJNOPROSPEŠNÉ AKTIVITY
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Ochrana životného prostredia je
neoddeliteľnou súčasťou našich
spoločensky zodpovedných aktivít.
Tradičná jarná brigáda ku Dňu Zeme v Plaveckom Štvrtku sa uskutočnila v náhradnom termíne a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Aj vďaka
podpore našej spoločnosti sa v okolí obľúbenej rekreačnej zóny Pieskovňa
podarilo vyzbierať približne 45 m³ odpadu. Vyčistenie a revitalizácia relaxačných a oddychových zón alebo obľúbených prírodných oblastí majú nielen
pozitívny vplyv na životné prostredie, ale umožňujú ich využitie na aktívny
oddych naprieč generáciami.
Podporu verejnoprospešných projektov vnímame ako veľmi dôležitú súčasť
nášho podnikania a snažíme sa o to, aby bol prínos z pôsobenia našej
spoločnosti pre komunity čo najväčší. Rozvoj regiónov podporujeme nielen
počas nášho pôsobenia, ale záleží nám na tom, ako bude územie vyzerať
aj po ukončení našich aktivít. Preto sa v budúcnosti budeme sústrediť najmä
na podporu projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života v obciach, kde pôsobíme,
a zároveň prinášajú trvalejší úžitok pre obyvateľov a životné prostredie.

2020
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SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH
PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
A O STAVE
MAJETKU
SPOLOČNOSTI ZA
PREDCHÁDZAJÚCI
ROK

2020

Aktíva
Dlhodobé aktíva
Budovy, stavby, stroje a zariadenia

2020
NAFTA a.s. Výročná správa

2019

500 665

490 735

375 051

434 340

194 176

197 787

Právo na užívanie

1 677

1 538

Nehmotný majetok a iné aktíva

8 886

9 138

Investície v dcérskych spoločnostiach
a v spoločnom podniku a investície
k dispozícii na predaj

40 328

39 928

Odložená daňová pohľadávka

7 605

7 464

Dlhodobé úverové pohľadávky

122 379

178 485

125 614

56 395

Zásoby

3 790

2 649

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky

5 199

9 454

Finančné pohľadávky

78 296

24 862

Peniaze a peňažné ekvivalenty

38 329

19 430

Vlastné imanie a záväzky

500 665

490 735

202 976

196 680

Základné imanie a vlastné akcie

102 490

102 490

Ostatné kapitálové fondy

21 447

21 447

Rezerva zo zabezpečovacích derivátov
a ostatné

(813)

1 260

Zisk minulých rokov

1 390

1 343

Zisk bežného roka

78 462

70 140

297 689

294 055

Dlhodobé záväzky

270 652

267 050

Krátkodobé záväzky

27 037

27 005

Obežné aktíva

Vlastné imanie

Záväzky
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k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 (v tis. EUR)

2020

2019

Výnosy

186 242

165 413

Prevádzkové náklady

(76 119)

(69 988)

Zisk pred úrokmi a zdanením

110 123

95 425

Finančné výnosy/(náklady)

(3 062)

(581)

107 061

94 844

28 599

24 704

78 462

70 140

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

Čistý zisk

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 a 2019 (v tis. EUR)
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SKRÁTENÉ
INDIVIDUÁLNE
SÚVAHY

SKRÁTENÉ
INDIVIDUÁLNE
VÝKAZY ZISKOV
A STRÁT

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia NAFTA a. s. za rok končiaci sa
31. decembra 2020 a 2019 podľa individuálnych finančných výkazov pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak,
ako boli schválené EÚ.

2020

2020

2019

673 316

631 384

509 506

534 350

356 967

366 351

Právo na užívanie

6 627

6 662

Nehmotný majetok a iné aktíva

9 259

9 577

65 708

53 119

745

745

Odložená daňová pohľadávka

7 605

7 464

Dlhodobé úverové pohľadávky

62 595

90 432

163 810

97 034

Zásoby

5 085

3 640

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky

12 789

18 274

Finančné pohľadávky

83 296

24 862

Peniaze a peňažné ekvivalenty

62 640

50 258

673 316

631 384

266 644

224 960

Základné imanie a vlastné akcie

102 490

102 490

Ostatné kapitálové fondy

21 447

21 447

(139)

0

Rezerva zo zabezpečovacích derivátov
a ostatné

(3 376)

(389)

Zisk minulých rokov

31 319

16 745

Zisk bežného roka

114 903

84 667

406 672

406 424

Dlhodobé záväzky

362 419

357 147

Krátkodobé záväzky

44 253

49 277

Aktíva
Dlhodobé aktíva
Budovy, stavby, stroje a zariadenia

Investície v spoločných podnikoch
Finančný majetok k dispozícii na predaj

NAFTA a.s. Výročná správa

2020

Obežné aktíva

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie

Kurzové rozdiely
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Záväzky

k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 (v tis. EUR)

2020

2019

Výnosy

241 070

209 225

Prevádzkové náklady

(105 122)

(95 275)

Zisk pred úrokmi a zdanením

135 948

113 950

Finančné výnosy/(náklady)

14 502

529

150 450

114 479

Daň z príjmov

(35 547)

(29 812)

Zisk po zdanení

114 903

84 667

114 903

84 667

-

-

Zisk pred zdanením

Pripadajúci na

Akcionárov spoločnosti
NAFTA
Nekontrolujúce podiely ostatných
vlastníkov dcérskych spoločností

za rok končiaci sa 31. decembra 2020 a 2019 (v tis. EUR)
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SKRÁTENÉ
KONSOLIDOVANÉ
SÚVAHY

SKRÁTENÉ
KONSOLIDOVANÉ
VÝKAZY ZISKOV
A STRÁT

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Vývoj stavu majetku a výsledkov hospodárenia NAFTA a. s. za rok končiaci sa
31. decembra 2020 a 2019 podľa individuálnych finančných výkazov pripravených v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak,
ako boli schválené EÚ.

Chceme pokračovať v zvyšovaní atraktivity našich tradičných produktov
a flexibilných skladovacích služieb. Sme presvedčení, že nadchádzajúci rok
nám umožní plnohodnotne zrealizovať všetky plánované investičné akcie
zamerané na modernizáciu a automatizáciu prevádzok, ktoré sme v uplynulom
roku určili ako prioritné v dôsledku opatrení a celkovej pandemickej situácie.
Trvalou prioritou zostáva bezpečná prevádzka našich zariadení vo viacerých
európskych krajinách a spoľahlivosť poskytovaných služieb.

NAFTA a.s. Výročná správa

2020

V roku 2021 sme v oblasti skladovacích služieb pripravení flexibilne reagovať
nielen na požiadavky našich klientov, ale aj meniacu sa situáciu na trhu. V súčasnom dynamickom a vysoko konkurenčnom prostredí je práve vytváranie
flexibilných služieb a inovatívnych produktov pre každého klienta jedným
z najdôležitejších atribútov. Naše obchodné aktivity s rozsiahlym portfóliom
skladovacích služieb plánujeme aktívne uplatňovať nielen doma, ale aj na zahraničných trhoch.

PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI

PERSPEKTÍVY
SPOLOČNOSTI
NAFTA a.s.

Rok 2020 priniesol so sebou okrem
pandémie aj reštriktívne opatrenia
a mnoho hospodárskych výziev.
V tejto bezprecedentnej situácii bola
preto prioritou spoločnosti NAFTA
najmä ochrana zdravia zamestnancov
a zabezpečenie plnenia zmluvných
záväzkov. Rok 2020 sme napriek
okolnostiam úspešne zvládli. Pevne
veríme, že v roku 2021 sa situácia
zlepší a prinesie uvoľnenie nielen pre
spoločnosť ako celok, ale aj pre našich
zamestnancov. Kým sa tak stane, sme
pripravení pokračovať v zodpovednom
prístupe k našim záväzkom,
dodržiavaní opatrení a s využívaním
všetkých nástrojov, ktoré nám
umožňujú efektívne plniť naše úlohy aj
na diaľku.

Bezpečná prevádzka zariadení vo viacerých európskych krajinách zostáva
našou prioritou, ale zamerať sa chceme aj na expanziu cez akvizície a zdieľanie nášho know-how. Príležitosť vidíme v inovatívnych projektoch skladovania
energie, ktorými môžeme prispieť k naplneniu vízie zelenej energetiky. Aj našimi aktivitami chceme dokázať, že zemný plyn má nezastupiteľné miesto v energetickom mixe aj v budúcnosti a je ideálnym partnerom pre podporu rozvoja
obnoviteľných zdrojov. Ďalšou veľkou výzvou budúcnosti je úsilie o znižovanie
metánových emisií, ktoré sú v súčasnosti hlavnou témou dňa. V tejto oblasti
zavádzame stále nové opatrenia a technologické riešenia,
ktoré nám pomáhajú priblížiť sa tomuto cieľu.

S cieľom exportovať naše dlhoročné
know-how preto sústreďujeme našu
pozornosť na vyhľadávanie ďalších
zahraničných spoluprác a projektov,
pričom ide najmä o geologickú,
technickú, legislatívnu a ekonomickú
stránku potenciálnych projektov.
Ďalšie zahraničné príležitosti vidíme v Nemecku, Holandsku, Maďarsku a v Rumunsku. Našou výhodou pri zahraničných aktivitách je dobrá znalosť prostredia,
čo nám umožňuje rýchlejšiu reakciu na požiadavky trhu. Kľúčové činnosti totiž
rozvíjame vo viacerých európskych krajinách a naši odborníci si skúsenosti
a znalosti o špecifikách konkrétnych trhov zdieľajú v rámci divízií či útvarov.
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Rok 2021 pred nás stavia aj cieľ
potvrdiť pozíciu spoločnosti NAFTA ako
dôležitého paneurópskeho operátora
podzemných zásobníkov a šiesteho
najväčšieho skladovateľa plynu
v Európe.

Ďalšie zahraničné príležitosti vidíme
v Nemecku, Holandsku, Maďarsku
a v Rumunsku.
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V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov chceme v spoločnosti NAFTA
preskúmať ďalšie časti Slovenska s cieľom zachovať toto špecifické odvetvie.
V prieskumnom území Trnava a Topoľčany budú pokračovať prieskumné práce
a povoľovacie procesy, ktoré sú podmienkou pre realizáciu prieskumných
vrtov v budúcnosti. Veríme, že pandémia nám postupne umožní pokračovať aj
v pozastavených prieskumných aktivitách na východnom Slovensku a v zahraničí. Na Ukrajine, v rámci licencie Vatazhkivska, pripravujeme podklady
pre 3D seizmiku, ktorej realizáciu plánujeme v roku 2021. V licencii Užhorod
budeme opäť vyhodnocovať 3D seizmické dáta pri zohľadnení výsledku prvého prieskumného vrtu v licencii – Užhorod 101. Pri všetkých našich aktivitách
je dôležitá bezpečnosť a minimalizovanie vplyvu našich činností na životné
prostredie a komunitu. Po doťažení zásob preto priebežne likvidujeme naše
technológie, strediská aj súvisiace sondy a s pomocou sanačných, technických
a biologických rekultivácií ich začleňujeme späť do prírodného prostredia.
Po konverzii bývalých ložísk na podzemné zásobníky Slovensko dosiahlo mimoriadne úspechy práve v oblasti skladovania zemného plynu, čo by nebolo
možné bez dostatočnej znalosti ložísk získaných pri ťažbe. Toto know-how sa
s každým novým projektom rozširuje a toto špecifické expertné odvetvie podporuje aj budovanie vzdelanostnej ekonomiky a vývoj technológií budúcnosti.

Spoločnosť NAFTA pri svojej činnosti vždy uplatňuje princípy zodpovedného podnikania. Stabilita a pevné hodnoty vychádzajú z dlhoročnej tradície
spoločnosti a ukázali sa ako kľúčové aj počas nepredvídateľnej pandemickej
situácie. Veríme, že v budúcich rokoch opäť potvrdíme pozíciu stabilného
a zodpovedného zamestnávateľa, na ktorého sa dá spoľahnúť aj v mimoriadnej situácii. V roku 2021 sa chceme zamerať na podporu verejnoprospešných
projektov, ktoré prinášajú trvalejší úžitok pre obyvateľov a životné prostredie
tak, aby bol prínos našej spoločnosti v regiónoch, kde pôsobíme, čo najväčší.
Veľký prínos vidíme najmä v projektoch či dobrovoľníckych aktivitách zameraných na rozvoj jednotlivých obcí či ochranu a čistenie životného prostredia.

PERSPEKTÍVY SPOLOČNOSTI

Dlhoročné expertné skúsenosti v oblasti podzemného skladovania zemného
plynu plánujeme zúročiť aj pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku, pričom
v tejto oblasti máme na Slovensku aj v zahraničí rozpracované viaceré projekty inovatívneho skladovania energie. Keďže naše podzemné zásobníky sú kľúčové najmä pri vyrovnávaní sezónnych rozdielov v spotrebe zemného plynu,
v projektoch uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov sa plánujeme zamerať na skladovanie tejto energie v období jej prebytku, teda v období, kedy
jej v našich podzemných štruktúrach máme nedostatok. Výhodou skladovania
obnoviteľnej energie vo forme vodíka v existujúcich zásobníkoch zemného
plynu je ich obrovská kapacita, ale aj sezónnosť takéhoto skladovania. Žiadna
iná technológia dnes nevie dlhodobo uskladniť tak veľké množstvá energie
ako práve skladovanie vo forme molekúl plynu. Práve to vytvára priestor nielen
pre zásobníky zemného plynu, ale aj pre celé plynárenstvo, aby sa stalo dôležitou súčasťou transformácie energetiky a hospodárstva na nízkouhlíkové.

