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NADZORNI SVET SPREJEL POSLOVNO POLITIKO SKUPINE PETROL V LETU 2007 
 
 
Ljubljana, 20. december – Nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 
je na svoji 23. redni seji, dne 20.12.2006 obravnaval in sprejel Poslovno politiko skupine Petrol v letu 
2007. Družba bo poslovno leto 2006 zaklju�ila uspešno, saj bodo dosežene oziroma presežene vse 
klju�ne kategorije, ki so bile na�rtovane za leto 2006.  
 
V skupini Petrol bomo tudi v letu 2007 na podro�ju temeljne, to je naftne dejavnosti, nadaljevali 
strategijo utrjevanja vodilnega položaja na doma�em trgu ob so�asnem intenzivnem širjenju 
poslovanja na trgih JV Evrope. Na podro�ju energetske dejavnosti si bomo prizadevali za krepitev 
položaja tako na doma�em trgu kot na trgih JV Evrope. Poslovanje skupine Petrol temelji na 
spodbujanju poslovne odli�nosti, spremljanju in implementaciji sodobnih tržnih zahtev na podro�ju 
storitev, informacijske tehnologije in varovanju okolja.  
 
Skupina Petrol na�rtuje, da bo v letu 2007 prodala 1,96 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 1 % ve� od 
ocene za leto 2006 ter s prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga ustvarila 228 
mio EUR (54,6 mrd SIT) prihodkov od prodaje, kar je 9 % ve� od ocene za leto 2006. Skupina Petrol v 
letu 2007 na�rtuje širitev maloprodajne mreže v Sloveniji in v tujini na 382 bencinskih servisov, kupce 
pa bomo oskrbovali tudi preko 1.950 plinohramov ter 22 koncesij za oskrbo s plinom. 
 
Vsi ra�unovodski izkazi skupine Petrol za leto 2007 so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
ra�unovodskega poro�anja. Skupina Petrol v letu 2007 na�rtuje 1,95 mrd EUR (468 mrd SIT) �istih 
prihodkov od prodaje, kar je 2 % ve� od ocene za leto 2006. Kosmati poslovni izid je na�rtovan v višini 
218,5 mio EUR (52,4 mrd SIT), kar je 5 % ve� od ocene za leto 2006. Poslovni izid iz poslovanja v letu 
2007 je na�rtovan v višini 42,7 mio EUR (10,2 mrd SIT), kar je 6 % manj od ocene za leto 2006. 
Skupina Petrol v letu 2007 na�rtuje 45,8 mio EUR (11,0 mrd SIT) celotnega poslovnega izida, kar je 
21 % manj od ocene za leto 2006,  ter 36,1 mio EUR (8,6 mrd SIT) �istega poslovnega izida, kar je 21 
% manj od ocene za leto 2006. Ocena �istega poslovnega izida skupine Petrol za leto 2006 vklju�uje 
4,2 mio EUR (996 mio SIT), ki jih je Petrol d.d. pridobil na podlagi sodbe Višjega sodiš�a, prihodke iz 
terjatev do MO Nova Gorica za vra�ilo preve� pla�anega nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljiš�a, prihodke iz naslova te�ajnih razlik in višje prihodke iz deležev v druga in pridružena 
podjetja. 
 
Zaradi uvedbe EUR ocenjujemo negativni vpliv na poslovni izid v višini 1 mrd SIT zaradi izpada 
prihodkov iz naslova provizij pri menjavi tuje gotovine in realiziranih u�inkov pri nakupih USD.    
 
Pri�akovani poslovni rezultati temeljijo na predpostavki, da bo tudi v prihodnje veljal sedanji sistem 
oblikovanja cen. Za vlaganja v osnovna sredstva bo namenjenih 119,5 mio EUR (28,6 mrd SIT), kar 
ne vklju�uje morebitnih akvizicij.  
 
Skupina Petrol bo v letu 2007 ohranila vodilni položaj na doma�em energetskem trgu in ostala med 
najve�jimi slovenskimi podjetji po ustvarjenem prihodku. 
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