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PO SEJI NADZORNEGA SVETA  
DRUŽBE PETROL d.d, Ljubljana 

 

Ljubljana, 10. maj 2006 – Nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana 
se je 10. maja 2006 sestal na 18. seji in obravnaval ter potrdil poročilo uprave o poslovanju skupine 
Petrol v prvih treh mesecih letošnjega leta.  
 
Poslovanje skupine Petrol v prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo tako z vidika finančnih kot fizičnih 
pokazateljev poslovanja ocenjeno kot uspešno.  
 
Skupina Petrol je v obdobju od januarja do marca 2006 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 104 
mrd SIT, kar je 14 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v 
navedenem obdobju znašal 1,7 mrd SIT, kar je 29 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti 
poslovni izid je bil dosežen v višini 1,63  mrd SIT in je 5 % višji od enakega obdobja lanskega leta pri 
čemer čisti poslovni izid realiziran v prvih treh mesecih lanskega leta vključuje kapitalski dobiček pri 
prodaji deleža v NFD v višini 451 mio SIT. 
 
Petrol d.d. je v prvih treh mesecih leta 2006 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 98 mrd SIT, kar 
je 16 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. Realiziran čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja znaša 940 mio SIT, kar je 13 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta pri čemer čisti 
poslovni izid realiziran v prvih treh mesecih lanskega leta vključuje kapitalski dobiček pri prodaji deleža 
v NFD v višini 451 mio SIT. 
 
Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 473 tisoč ton, kar je 1 odstotek več 
kot je bilo planirano. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in preostalega trgovskega blaga so 
znašali 10,5 mrd SIT, kar je 8 % več, kakor je bilo planirano in 10 % več kot v enakem obdobju 
lanskega leta. Število bencinskih servisov znaša ob koncu prvih treh mesecev leta 2006 351, od tega 
301 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini, 18 na Hrvaškem in 1 v Srbiji. 
 
Skupina Petrol je v prvih treh mesecih prodala 15.881 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 19 % več 
kakor v enakem obdobju lanskega leta in 9 % več kot je bilo planirano. Skupina Petrol je v prvih treh 
mesecih leta 2006 prodala 91.849 MWh električne energije, kar je 5 % več, kakor v enakem obdobju 
lanskega leta in 5 % več, kot je bilo planirano. V prvih treh mesecih leta 2006 smo kupce oskrbovali 
prek 1.370 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 22 koncesijami za 
oskrbo s plinom. 
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