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SKUPINA PETROL NADALJUJE Z USPEŠNIM POSLOVANJEM V LETU 2006 

 
 
 
Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2006 ustvarila �iste prihodke od prodaje v višini 342 mrd 
SIT, kar je 12 % ve� kot v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v navedenem 
obdobju znašal 9,4 mrd SIT, kar je  49 % ve� kot v enakem obdobju lanskega leta. Celotni poslovni 
izid znaša 12,3 mrd SIT, kar je 41 % ve� kot v enakem obdobju lanskega leta. �isti poslovni izid je bil 
dosežen v višini 9,5 mrd SIT in je  30 % višji od enakega obdobja lanskega leta.  
 
Petrol d.d., Ljubljana je v prvih devetih mesecih leta 2006 realiziral �iste prihodke od prodaje v višini 
324 mrd SIT, kar je 16 % ve� kakor v enakem obdobju lanskega leta. Realiziran �isti poslovni izid 
obra�unskega obdobja znaša 7,8 mrd SIT, kar je 19 % ve� kakor v enakem obdobju lanskega leta. 
�isti poslovni izid v prvih devetih mesecih leta 2006 vklju�uje 996 mio SIT, ki jih je Petrol d.d. pridobil 
na podlagi sodbe Višjega sodiš�a (evidentirani so med drugimi poslovnimi prihodki), �isti poslovni izid, 
realiziran v prvih devetih mesecih leta 2005, pa vklju�uje kapitalski dobi�ek pri prodaji deleža v NFD v 
višini 1,35 mrd SIT (evidentiran je med finan�nimi prihodki).  
 
Koli�inska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 1.453 tiso� ton, kar je 1 % ve�, kot je 
bilo planirano in na ravni prodaje prvih devetih mesecev leta 2005. �e iz koli�inske prodaje proizvodov 
iz nafte izlo�imo prodajo Zavodu Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 
(ZORD), je prodaja v prvih devetih mesecih leta 2006 3 % višja od planirane in 2 % višja kot v enakem 
obdobju lanskega leta. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in preostalega trgovskega blaga 
so znašali 37,3 mrd SIT, kar je 11 % ve�, kakor je bilo planirano in 13 % ve� kot v enakem obdobju 
lanskega leta. Število bencinskih servisov znaša ob koncu prvih devetih mesecev leta 2006 356, od 
tega 303 v Sloveniji, 33 v Bosni in Hercegovini, 19 na Hrvaškem in 1 v Srbiji. 
 
Nadzorni svet družbe Petrol bo poro�ilo o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2006 
obravnaval na seji v sredini novembra, po kateri bo poro�ilo tudi javno objavljeno na spletnih straneh 
Ljubljanske borze.  
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Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana 
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