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POJASNILO K PORO�ILU O POSLOVANJU I-VI 
 
 
Stroški iz poslovanja po naravnih vrstah in drugi poslovni prihodki in odhodki. 

 

v 000 SIT 01.- 06.2006 01.- 06.2005 

      

Stroški materiala (939.657) (1.031.535) 

Stroški storitev (10.363.012) (10.092.783) 

Stroški dela (5.167.437) (5.579.878) 

Odpisi vrednosti (3.855.156) (3.361.742) 

  - amortizacija – redna (3.196.731) (3.123.395) 

  - amortizacija – ekološka (199.787) (201.765) 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih  (308.719) (23.156) 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  (149.919) (13.426) 

Drugi stroški (299.698) (302.949) 

Stroški iz poslovanja (20.624.960) (20.368.887) 

      

Drugi poslovni prihodki  3.265.942 815.078 

Drugi poslovni odhodki (247.530) (115.522) 

 
 
Nova uprava družbe si je v svojem mandatu zadala ve� strateško pomembnih nalog 
za pove�anje u�inkovitosti poslovanja podjetja. Med drugim je med prioritetne naloge 
uvrstila tudi racionalizacijo poslovanja, kjer je še poseben poudarek na zniževanju in 
obvladovanju stroškov.  
 
Rezultati te usmeritve kažejo, da so se v primerjavi z lanskim letom znižali naslednji 
stroški: 
- stroški marketinga za 123 mio sit, 
- stroški svetovanja za 68 mio sit in  
- stroški dela, kar je razvidno iz pregleda stroškov v zgornji tabeli. 
 
Pomembno je poudariti, da se med stroški iz poslovanja izkazujejo nekatere 
postavke, ki so vklju�ene tudi med drugimi poslovnimi prihodki, ki jih pojasnjujemo v 
nadaljevanju,  in sicer: 
- ekološka amortizacija v višini 199 mio sit, 



      Pojasnilo k poro�ilu o poslovanju družbe v prvem polletju leta 2006    
 

 3 

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih v višini 308 mio sit 
vklju�ujejo obvezno prodajo zemljiš�a Darsu in oslabitev osnovnih sredstev v 
Petrol BH d.o.o. Sarajevo, 

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v višini 149 mio sit 
vklju�ujejo med drugim odpis nepla�anih terjatev v Petrol BH d.o.o. Sarajevo v 
višini 116 mio sit. 
 
 

Višji pa so predvsem stroški, ki so neposredno povezani s prodajo in je nanje težje 
vplivati. V primerjavi z lanskim letom so se med drugimi pove�ali: 

- stroški prispevkov za poslovanje ob avtocestah za 157 mio sit, 
- stroški prevozov naftnih derivatov za 203 mio sit 
- stroški skladiš�enja v najetih skladiš�ih zaradi pove�anega obsega poslovanja 

za 93 mio sit; 
- stroški vzdrževanja in energije v višini 94 mio sit. 
 

Uprava izvaja izredno usmerjeno in premišljeno na�rtovano politiko zaposlovanja, saj 
se je število zaposlenih pove�alo le zaradi tržnih potreb podjetja, odpiranja novih 
bencinskih servisov in širitve ter uvajanja novih poslovnih dejavnosti.  

 
Veliko pozornosti je namenjeno optimalnemu obvladovanju obratnih sredstev, tako 
smo uspeli: 

- znižati zaloge kar za 7 mrd sit, kljub višjim cenam naftnih derivatov v 
primerjavi s koncem leta 2005,  

- znižati nivo odprtih in zapadlih terjatev iz poslovanja,   
- kar nam je omogo�ilo  znižanje obveznosti iz poslovanja in obveznosti  iz 

financiranja. 
 
Na mednarodnem trgu je Petrol izpostavljen zlasti finan�nim oziroma cenovnim 
tveganjem, na katera pa se zaradi sistemati�nega spremljanja dogajanj v poslovnem 
okolju odziva pravo�asno in pravilno. Aktivno delujemo na obvladovanju finan�nih 
tveganj, predvsem cenovnih in te�ajnih, tako da smo ustvarili v prvem polletju 2006 
neto pozitivne te�ajne razlike. 
 
 
V nadaljevanju pojasnjujemo druge poslovne prihodke v skupini Petrol v višini 3.265 
mio sit, ki vklju�ujejo: 

- odpravo rezervacij za ekološko amortizacijo v višini 199 mio sit in stroške s 
sanacijo gudronske jame v Pesnici v višini 69 mio sit. Pogodbo o ekološki 
sanaciji je nova uprava Petrola podpisala z Republiko Slovenijo in Gorenjem 
d.d., kot izvajalcem sanacije, 

- prevrednotovalne poslovne prihodke  v višini 657 mio sit, ki vklju�uje 
prevrednotenje osnovnih sredstev in prodajo osnovnih sredstev nad 
knjigovodsko vrednostjo v višini 171 mio sit. Uprava vsa osnovna sredstva 
prilagaja poslovanju in zahtevnim tržnim razmeram na naftnem trgu in zato bo 
tudi v prihodnje odprodajala vsa nepotrebna osnovna sredstva. S tem želimo v 
najkrajšem �asu dose�i optimalno strukturo osnovnih sredstev, ki bodo 
podpirala vse aktivne poslovne procese, 
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- prihodki iz naslova sodbe Višjega sodiš�a, po kateri mora Republika Slovenije 
pla�ati odškodnino v višini 947 mio sit z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter 
pravdne stroške zaradi nerazumno dolgih rokov pri odlo�anju v upravnem  
postopku o dav�nih obveznostih. Iz tega naslova je družba Petrol d.d. 
pripoznala 951 mio sit drugih poslovnih prihodkov, 

- vra�ila nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš�a v višini 255 mio sit, v letu 
2006 je namre� uprava dosegla dogovor z Mestno ob�ino Nova Gorica o 
obro�nem popla�ilu že pred leti preve� pla�anih nadomestil za uporabo 
stavbnega zemljiš�a, 

- in drugi poslovni prihodki v višini 1.134  mio sit od tega: 
� manjša izpla�ila nagrad vodilnim zaposlenim v višini 113 mio sit, 
� izterjava in sklenitev sporazuma o popla�ilu že odpisanih terjatev v 

Petrol BH d.o.o. Sarajevu v višini 269 mio sit,  
� optimizacija cenovnega zavarovanja na nivoju skupine za cenovna 

tveganja v odvisnih družbah v višini 99 mio sit, 
� po sodbi Ustavnega sodiš�a o obra�unu obresti na tožbe v višini 311 

mio sit, 
� neizkoriš�en dopust iz preteklega leta v višini 67 mio sit  in ostalo. 

 
Druge poslovne prihodke moramo zaradi natan�ne razlage vsebinsko obravnavati 
povezano s stroški, ker se ve�ji del teh odraža oziroma so zajeti tudi v višjih stroških 
poslovanja, in sicer, kot primer ekološka amortizacija, v skladu z MSRP vkalkulirani 
neizkoriš�eni dopusti za teko�e leto, prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitev 
osnovnih sredstev, odpisi nepla�anih terjatev)  in nekateri drugi.  
 
Pri ocenjevanju rezultatov poslovanja pa moramo nujno upoštevati tudi dejstvo, da 
ima Petrol d.d., Ljubljana v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov 
(Ur.l.RS št.71/06) dolo�eno fiksno maržo v nominalnem znesku sit na liter derivata. 
Marža je fiksna ne glede na višino maloprodajne cene, kar ob dvigu maloprodajnih 
cen pomeni relativni padec marže. Posledi�no to pomeni tudi neposredno relativno 
zmanjšanje kosmatega dobi�ka glede na prihodke od prodaje naftnih derivatov. 
 

         v sit/liter 
  na dan 30.6.2005  na dan 30.6.2006  
Maloprodajna cena MB 95 220,40 248,30 
Marža 17,475 17,493 
  7,93% 7,05% 
padec deleža marže v MPC 
30.6.06/30.6.2005  -11% 
 
 
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana 
 


