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Petrol je vodilna slovenska naftno trgovska družba, ki Sloveniji zagotavlja strateško 
oskrbo z naftnimi proizvodi in drugimi energenti. Prek razvejane mreže bencinskih 
servisov voznikom ponuja vse, kar potrebujejo na poti, hkrati pa gospodinjstvom 
omogoča tudi celodnevno preskrbo z živili in ostalim trgovskim blagom.

  

 Petrol bo iz največje slovenske naftno trgovske družbe prerasel v enega vodilnih 
energetskih koncernov jugovzhodne Evrope.

  

 
Način celotnega poslovanja družbe Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti 
oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, 
informacijske tehnologije in varovanja okolja. 

  

 
Petrol odlikujejo zlasti kakovost blaga in storitev, visoka raven ugleda in uveljavljene 
blagovne znamke ter trden finančni in tržni položaj. Razvejana in sodobna mreža 
bencinskih servisov je njegova absolutna konkurenčna prednost.

  

 

Naftno-trgovska dejavnost ostaja primarno poslovno področje in prva Petrolova 
strateška usmeritev. Vodilni položaj v slovenskih naftni trgovini bo Petrol ohranil, 
hkrati pa svoje poslovanje razširil še na ostale trge jugovzhodne Evrope.

Uvajanje novih energetskih dejavnosti predstavlja Petrolovo drugo strateško 
usmeritev in osrednje razvojno področje, ki bo vključevalo trženje plinske, toplotne in 
električne energije, dolgoročno pa tudi obnovljivih virov energije. Pri tem se bo Petrol 
povezoval s strateškimi partnerji, posamezne dejavnosti pa organiziral v povezanih 
podjetjih.

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Trgovanje z naftnimi proizvodi predstavlja Petrolovo osrednjo poslovno dejavnost, s 
katero v Sloveniji dosega vodilni tržni delež. Gre za področje, ki družbi zagotavlja 
stabilne prihodke in zanesljiv denarni tok, s tem pa ji omogoča tudi nadaljnjo rast in 
razvoj.

S prodajo naftnih proizvodov Petrol v povprečju ustvari okrog 80 odstotkov celotnih 
čistih prihodkov brez trošarin. V letu 2001 so ti dosegli 141 milijard tolarjev, vključno 
s trošarinami pa 235 milijard tolarjev.

Petrol bo vodilno mesto v slovenski naftni trgovini ohranil, hkrati pa bo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju pokril tudi tretjino potreb naftnega trga Bosne in 
Hercegovine. Njegov tržni delež na Hrvaškem se bo do leta 2005 povzpel na 10 
odstotkov, do 20 odstotkov pa bo dosegel na srbskem naftnem trgu. 

Trgovanje z blagom za široko porabo in storitvami predstavlja sestavni del Petrolove 
osrednje poslovne dejavnosti. Gre za perspektiven prodajni segment, pri katerem 
družba v povprečju dosega okrog 5-odstotno realno stopnjo letne rasti.

S prodajo blaga za široko porabo in storitvami Petrol v povprečju ustvarja do 20 
odstotkov celotnih čistih prihodkov brez trošarin. V letu 2001 so ti dosegli 27 milijard 
tolarjev.

Petrol namerava ponudbo nenaftnega blaga širiti tudi v prihodnje. S podvojitvijo 
prodajnih površin in s postavitvijo trgovsko-storitvenih centrov za hitre dnevne 
nakupe na referenčnih lokacijah namerava utrjevati svoj celoviti trgovsko-storitveni 
značaj. 

Na področje plinske energije, ki je dolgoročno zanimiva alternativa tradicionalnim 
virom ogrevanja, je Petrol pričel resneje posegati leta 1998. Gradnja omrežij, 
distribucija in trženje plina tako predstavljajo sestavni del Petrolove celovite oskrbe z 
energenti. 

V letu 2001 je Petrol razpolagal s 14 plinskimi koncesijami, hkrati pa je s plinom 
oskrboval še nekatera nekoncesionirana naselja. Prodal je 31 tisoč ton utekočinjenega 
naftnega plina, na plinsko omrežje pa so bili priključeni tudi prvi odjemalci 
zemeljskega plina. 

Petrol namerava dolgoročno razpolagati s 30 odstotki plinskih koncesij v Sloveniji. Z 
utekočinjenim naftnim plinom bo oskrboval 15 odstotkov industrijskih uporabnikov, 
hkrati pa bo postavil tudi desetino vseh plinohramov v Sloveniji.
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Področje električne energije je mesto v portfelju Petrolovih dejavnosti dobilo v letu 
2001. Gre za logično nadgrajevanje obstoječe ponudbe energentov oziroma za 
zagotavljanje celovite energetske oskrbe. 

Družba je v letu 2001 pridobila licenco za trženje električne energije, v ta namen pa 
skupaj s tujim partnerjem ustanovila tudi mešano podjetje. 

Na dolgi rok namerava Petrol z elektriko oskrbovati petino slovenskih odjemalcev, 
prek kapitalskih povezav s proizvodnimi in distribucijskimi podjetji pa se vključevati 
tudi v proizvodnjo električne energije. 

Petrolova ekološka dejavnost vključuje izgradnjo in upravljanje naprav za čiščenje 
komunalnih odpadnih voda. Gre za področje, ki je po vsebini in načinu delovanja 
povsem skladno z energetiko. 

Petrol je kot družbenik podjetja Aquasystems vključen v izgradnjo in upravljanje 
čistilne naprave v Mariboru, v letu 2001 pa je pridobil tudi koncesijo za gradnjo in 
upravljanje čistilne naprave v Mežici.

Dolgoročno namerava Petrol sodelovati pri izgradnji oziroma upravljanju z napravami, 
ki bodo očistile do 20 odstotkov odpadnih voda v Sloveniji. Načrtuje tudi sodelovanje 
pri izgradnji sežigalnice ter vključevanje v proizvodnjo in trženje biomase ter 
biodiesla. 

 

Petrolova gostinska dejavnost je osredotočena na razvoj specializirane avtocestne 
gostinske ponudbe, s katero družba zaokrožuje koncept celovite ponudbe na poti. 
Gostinstvo je pomembno zlasti zaradi sinergijskih učinkov, ki jih prinaša v kombinaciji 
z osrednjo trgovsko dejavnostjo.

Družba razpolaga z verigo avtocestnih gostinskih objektov, na trg pa je uvedla tudi 
lastno blagovno znamko avtocestnih restavracij "Na jasi".

Petrol bo z referenčnimi avtocestnimi restavracijami sledil vsem pomembnejšim 
prometnim tokovom po Sloveniji in se razvil v vodilnega slovenskega avtocestnega 
gostinskega ponudnika.
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●     pridobitev licence za trgovanje z električno energijo

●     ustanovitev mešanega podjetja ElektroPetrol

●     konsolidacija plinskih dejavnosti in ustanovitev podjetja Petrol Plin

●     ustanovitev podjetja Petrol Gostinstvo

●     pridobljene tri nove plinske koncesije in prva koncesija za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda 

●      podpis dolgoročne pogodbe o uvozu zemeljskega plina z italijansko družbo 
Acegas

●     izgradnja oziroma celovita posodobitev 12 bencinskih servisov in dveh 
avtocestnih restavracij

●     pridobljenih skoraj 2.000 kvadratnih metrov prodajnih površin

●     v sistem franšize skupaj vključenih 207 bencinskih servisov oziroma 75 
odstotkov maloprodajne mreže

●     uvedba novega motornega olja Proton Diesel Energy 5W-30 

●     vzpostavitev računalniško vodenega klicnega centra za naročanje kurilnega 
olja 

●     akreditacija Laboratorija Petrol po standardu SIST EN ISO 170

●     sprememba uredbe o oblikovanju cen oziroma dvig bruto marže za 0,40 SIT/l 
pri motornih bencinih

●     uvedba ekološke takse v višini 38 SIT/kg pri mazalnih oljih in tekočinah 

●     sprejem odloka o prepovedi cestnega tranzita naftnih derivatov prek Hrvaške 

●     podpis dogovora z rusko družbo Tyumen Oil o poslovnem sodelovanju na trgih 
nekdanje Jugoslavije

  

 

  

 



 

 

Kazalniki 2001 2000  
    
Čisti prihodki od prodaje (v 000 SIT) 262.023.840 247.573.378  
Naložbe v stalna sredstva (v 000 SIT) 8.178.056 6.790.499  
Čisti dobiček (v 000 SIT) 4.075.180 1.911.935  
Čisti dobiček na delnico (v SIT) 1.953 916  
Bilančna vsota (v 000 SIT) 121.816.766 122.437.976  
Kapital (v 000 SIT) 63.769.024 56.821.806  
Čisti dobiček na kapital (v %) 6,76 3,54  
Dolgoročna zadolženost glede na kapital (v %) 12,8 9,0  
Število zaposlenih (31/12) 1.298 1.860  
Število maloprodajnih mest (31/12) 280 280  
Pcenjeni tržni delež v Sloveniji (v %) 72 72  
 

Skupine Petrol je v letu 2001 znašala 1,96 milijona ton. Na domačem trgu je Petrol 
prodal 1,72 milijona ton naftnih proizvodov, kar je za 1 odstotek več kot v letu 2000.

So znašali 168,4 milijarde tolarjev, kar je slaba 2 odstotka manj kot v letu 2000. 
Znotraj teh so prihodki od prodaje proizvodov iz nafte dosegli 141,3 milijarde tolarjev 
oziroma 3 odstotke manj kot leto prej, prihodki od prodaje blaga za široko porabo so 
dosegli 23,7 milijarde tolarjev oziroma 8 odstotkov več kot leta 2000, prihodki od 
storitev pa so znašali 3,4 milijarde tolarjev, kar je glede na predhodno leto za 9,5 
odstotka manj. 

Je znašal 32,4 milijarde tolarjev, kar je 13,6 odstotka več kot v letu 2000. Kosmati 
dobiček v čistih prihodkih iz prodaje je dosegel 12, 4 odstotka. 

So znašali 29,1 milijardo tolarjev, kar je nominalno za 4 odstotke več kot leta 2000, 
realno pa za 4 odstotke manj. Stroški storitev v strukturi vseh stroškov predstavljajo 
49,0 odstotkov, amortizacija 17,7 odstotka, stroški dela pa 26,2 odstotka. 

Pred amortizacijo in odpisi obratnih sredstev se je glede na leto 2000 povišal za 51,8 
odstotka. Dosegel je 8,9 milijarde tolarjev, njegov delež v čistih prihodkih od prodaje 
pa znaša 3,4 odstotka. Dobiček iz poslovanja znaša 3,9 milijarde tolarjev. 

So ob koncu leta 2001 znašale 22,9 milijarde tolarjev oziroma 13 odstotkov manj kot 
leta 2000, kratkoročne obveznosti iz poslovanja pa 32,5 milijarde tolarjev oziroma 31 
odstotkov manj kot leta 2000.

So ob koncu leta znašale 8,1 milijardo tolarjev. V letu 2001 je Petrol najel dve novi 
dolgoročni posojili, in sicer v višini 2 milijardi tolarjev in 10 milijonov evrov.

Z vključenim delom dolgoročnih posojil, ki zapadejo v letu 2002, in najetimi 
kratkoročnimi posojili so konec leta 2001 znašale 6,7 milijarde tolarjev.

 

  

 



 

 

Gibanje števila Petrolovih bencinskih servisov v 
Sloveniji v obdobju od leta 1997 do leta 2001

 

 

Ob koncu leta 2001 je v 
Sloveniji obratovalo 280 
Petrolovih bencinskih 
servisov, kar v celotni 
slovenski mreži bencinskih 
servisov predstavlja 72-
odstotni delež.Glede na to, da 
Petrol servise na ekonomsko 
nezanimivih lokacijah zapira, 
te pa nadomešča z gradnjo 
novih in posodabljanjem 
obstoječih, se v obdobju 
zadnjih petih let obseg 
Petrolove maloprodajne 
mreže ni bistveno spremenil, 
precejšnje pa so spremembe 
v načinu njihovega 
poslovanja. Do konca leta 
2001 je bilo namreč kar 75 
odstotkov vseh Petrolovih 
servisov vključenih v sistem 
franšize. Družba na ta način 
učinkovito zmanjšuje število 
zaposlenih, hkrati pa 
spodbuja tudi podjetniško 
naravnanost prodajnega 
osebja. 

  

 

Gibanje čistih prihodkov od prodaje (brez trošarin) v 
obdobju od leta 1997 do leta 2001 - v milijardah SIT  

Petrol se po kriteriju 
ustvarjenih prihodkov že več 
let zapored uvršča med 
največja slovenska podjetja - 
v letu 2000 je zasedel celo 
mesto največje slovenske 
gospodarske družbe po 
prometu.

Temeljni razlog za izrazito 
povečanje prihodkov v letu 
2000 glede na predhodna 
poslovna obdobja je v cenah 
naftnih derivatov na 
svetovnem trgu, ki so skupaj 
s tečajem ameriškega dolarja 
skokovito naraščale. Po 
uvedbi modela za oblikovanje 
cen pa so se tem gibanjem 
prilagajale tudi domače 
prodajne cene goriv.
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Gibanje razmerja med kapitalom in dolgoročnimi 
obveznostmi iz financiranja v obdobju od leta 1997 do 
leta 2001 - v milijardah SIT

 

 

Razmerje kaže na odlično 
premoženjsko stanje Petrola - 
kapitalska sestava je relativno 
konzervativna, z visoko 
kratkoročno in dolgoročno 
sposobnostjo. Družba ima 
zaradi nizke zadolženosti še 
veliko prostora pri 
zadolževanju, kar ji bo v 
prihodnosti tudi omogočilo 
uresničiti strateški razvojni 
načrt.

Finančno moč in odlično 
splošno poslovno stanje 
potrjuje tudi mnenje družbe 
Dun & Bradstreet, ki je v letu 
2001 Petrolu dodelila najvišjo 
možno bonitetno oceno 5A1.

  

 

Obseg naložb v stalna sredstva v obdobju od leta 1997 
do leta 2001 - v milijardah SIT

 

Naložbam v stalna sredstva 
Petrol letno nameni od 6 do 
10 milijard tolarjev, kar ga 
uvršča med investicijsko 
najmočnejša slovenska 
podjetja. Vse doslej je bil 
pretežni del sredstev 
namenjen utrjevanju osrednje 
poslovne dejavnosti družbe, 
na dolgi rok pa bo v strukturi 
investicij naraščal delež 
sredstev, namenjenih 
diverzifikaciji dejavnosti na 
širše energetsko področje.
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Gibanje povprečnih letnih tečajev delnice v obdobju od 
leta 1997 do leta 2001 - v SIT

 

V obravnavanem obdobju so 
bili zunanji vplivi na borzna 
gibanja absolutno močnejši 
od notranje rasti in razvojne 
sposobnosti družbe. Gibanje 
povprečne cene Petrolove 
delnice je tako zlasti rezultat 
poslovnih pričakovanj v naftni 
dejavnosti (3. naftna kriza) in 
medvedjih trendov na 
Ljubljanski borzi. Izrazito rast 
tečajev v letu 1998 in 1999 
pa je mogoče pojasniti s 
špekulativnimi nagibi borznih 
posrednikov.
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Prestižni naziv vodilne slovenske naftno-trgovske družbe je Petrol v letu 2001 več kot 
upravičil. Po ustvarjenih prihodkih se je uvrstil v sam slovenski vrh, med vodilnimi 
slovenskimi podjetji pa je tudi po doseženem čistem dobičku. Poleg siceršnje poslovne 
uspešnosti in stabilnosti pa družbo odlikujeta tudi velik razvojni potencial in finančna 
moč.

Takšno poslovno spričevalo dokazuje, da so bila Petrolova predvidevanja pravilna, 
odziv na tržna dogajanja pravočasen, za realna pa so se izkazala tudi Petrolova 
pričakovanja. Doseženi rezultati so namreč povečini skladni s pričakovanimi, določeni 
finančni kazalniki in kazalniki uspešnosti pa načrtovane celo presegajo.

  

 

To še zlasti velja za čisti dobiček, ki je načrtovanega presegel kar za dve tretjini. 
Poleg transparentnega režima oblikovanja cen naftnih derivatov, ki je družbi v letu 
2001 kljub izraziti cenovni dinamiki svetovnega naftnega trga omogočal stabilno 
poslovanje, gre razlog za višjo dobičkonosnost iskati predvsem v uspešnejši prodaji 
nenaftnega blaga in v večji stroškovni učinkovitosti Petrola. 

Prodaja blaga za široko porabo, ki tudi z vidika dodane vrednosti predstavlja izjemno 
zanimiv segment, se sicer vztrajno povečuje že dlje časa, v letu 2001 pa so tovrstni 
čisti prihodki tiste iz leta prej presegli kar za osem odstotkov.

Sočasno so se glede na leto 2000 realno za štiri odstotke oziroma za več kot milijardo 
tolarjev znižali tudi stroški poslovanja. Cilj, ki si ga je na tem področju zastavil Petrol, 
je bil v letu 2001 dosežen.

  

 

V sklepni fazi je tudi proces preoblikovanja Petrola v koncern oziroma njegovo 
notranje organizacijsko prestrukturiranje.

V franšizni sistem poslovanja, ki bistveno povečuje poslovno učinkovitost, je bilo do 
konca leta 2001 skupaj vključenih že 207 bencinskih servisov, kar predstavlja 75 
odstotkov celotne maloprodajne mreže. Ciljno razmerje med servisi v upravljanju 
Petrola in servisi v upravljanju samostojnih podjetnikov je bilo v letu 2001 doseženo.

Doseženo pa je bilo tudi ciljno število zaposlenih. Leto 2001 je družba sklenila s 1.298 
zaposlenimi, kar pomeni, da se je njihovo število v zadnjih štirih letih prepolovilo. 
Zaradi premišljene in proaktivne kadrovske politike nam je ta proces uspelo izpeljati 
neboleče, brez konfliktov in brez socialnih trenj. K temu je v veliki meri prispevalo 
prav prezaposlovanje na najemne bencinske servise in v novoustanovljena odvisna 
podjetja. 
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V letu 2001 smo oblikovali tri nove odvisne družbe; v družbi Petrol Plin smo 
organizirali plinsko dejavnost, v družbi Petrol Gostinstvo bomo razvijali specializirano 
avtocestno gostinsko ponudbo, družba ElektroPetrol pa bo posegala na področje 
trženja električne energije. S tem smo jasno razmejili posamezna področja 
Petrolovega delovanja in zagotovili preglednejši način poslovanja, približali pa smo se 
tudi načrtovanemu dolgoročnemu preoblikovanju Petrola v celovit energetski koncern. 
S pridobitvijo licence za trženje električne energije, s pridobljenimi nadaljnjimi tremi 
plinskimi koncesijami ter s prvo koncesijo za izgradnjo in upravljanje naprave za 
čiščenje komunalnih odpadnih voda sicer ločena poslovna področja uspešno 
povezujemo v zaokroženo energetsko ponudbo. 

Energetiko ocenjujemo za perspektivno in dolgoročno donosno poslovno področje, saj 
energija s približevanjem Slovenije Evropski uniji dobiva status tržnega blaga. To pa 
med drugim pomeni, da Petrol lahko računa na to, da bo v kratkem posloval v 
pogojih, ki bodo primerljivi z ostalimi evropskimi državami.

  

 

V liberalizaciji slovenskega energetskega trga hkrati vidimo tudi priložnost za 
oblikovanje partnerskih razmerij s slovensko državo.

Dialog med Petrolom in državo je bil zato zelo intenziven tudi v letu 2001, povezan pa 
je bil predvsem s spremembami veljavnega modela oblikovanja cen naftnih derivatov, 
s poslovno prihodnostjo družbe Nafta Lendava ter z zagotavljanjem naftnih skladišč 
za obvezne rezerve. Dogovore, ki nam jih je uspelo doseči na teh področjih, 
ocenjujem za konstruktivne in korektne.

  

 

Utrjevanje konkurenčnosti na našem naftno-trgovskem področju je bilo v letu 2001 
povezano zlasti z nadaljnjim razvojem maloprodajne mreže ter z uvajanjem novosti 
na storitvenem področju.

Na novo zgrajenih oziroma temeljito posodobljenih je bilo 12 bencinskih servisov, tri 
nove servise smo odprli tudi v Bosni in Hercegovini. 31 jih je dobilo Hip-Hop 
prodajalno, obseg prodajnih površin pa je bil tako razširjen za skoraj dva tisoč 
kvadratnih metrov. Ob dejstvu, da Petrol z nenaftnim blagom na kvadratni meter 
trgovine v povprečju ustvari skoraj 160 tisoč tolarjev mesečnih prihodkov, ta podatek 
ni zanemarljiv.

Naša gostinska dejavnost je dobila dve novi restavraciji. Razvili smo novo motorno 
olje znamke Proton, na trg pa uvedli tudi dva nova tipa celovite oskrbe z mazivi. 
Razvili smo celo serijo novih informacijskih rešitev; med drugim smo vzpostavili 
računalniško vodeni klicni center za naročanje kurilnega olja, uporabnikom pa 
omogočili tudi njegovo internetno naročanje. Naš laboratorij je bil kot prvi v Sloveniji 
akreditiran po novem standardu SIST EN ISO 17025, rezultati preskušanj pa so s tem 
dobili mednarodno veljavnost.

 
 

2/3

 

  

 



 

  

 

Razvojnim projektom smo v letu 2001 namenili dobrih osem milijard tolarjev. Pretežni 
del sredstev je bil še vedno investiran v naftno-trgovsko dejavnost, medtem ko bo v 
prihodnjih letih v strukturi naložb naraščal delež sredstev, namenjenih poseganju 
Petrola na širše energetsko področje. Dolgoročni naložbeno-razvojni načrt je 
zastavljen zelo ambiciozno, glede na visoko stopnjo finančne moči ter obsežne 
notranje vire financiranja pa tudi povsem realno.

Petrol je namreč tudi leto 2001 sklenil z odličnim premoženjskim stanjem - s 
konzervativno kapitalsko sestavo ter z visoko kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobnostjo. Minimalno izpostavljenost tveganjem, s tem pa varno poslovanje in 
stabilno rast, posredno potrjuje tudi mnenje družbe Dun & Bradstreet, ki je Petrolu v 
letu 2001 dodelila najvišjo možno bonitetno oceno 5A1.

  

 

Uspešno poslovanje je seveda rezultat celega niza premišljenih aktivnosti, predvsem 
pa resnega in odgovornega dela vseh, ki so na kakršen koli način povezani s 
Petrolom. Pri tem seveda ne gre prezreti profesionalnega delovanja nadzornega 
sveta, korektnega odnosa poslovnih partnerjev, strokovne podpore različnih institucij 
in zvestobe velikega števila uporabnikov.

Še posebej pa velja izpostaviti zaposlene, ki si kot ključni soustvarjalci Petrolovih 
poslovnih dosežkov za prizadevno in predano delo zaslužijo vse priznanje in 
spoštovanje. Verjamem, da so k zavezanosti skupnim ciljem pripomogli tudi odprt 
dialog, skrb za izobraževanje in razvoj, visoka stopnja pravne in socialne varnosti ter 
utrjevanje ključnih Petrolovih načel in vrednot.

  

 

Na prelomu tisočletja zasnovana zgodba o spreminjanju Petrola iz nekdaj slovenske 
nafte družbe v enega pomembnejših energetskih koncernov jugovzhodne Evrope se 
torej nadaljuje. Drugo leto uresničevanja zastavljene razvojne strategije je že opazno 
spremenilo Petrolovo poslovno podobo, pa tudi njegove poslovne značilnosti. Filozofijo 
nekdanjega naftnega trgovca smo nadomestili s konceptom celovite oskrbe z 
energijo, dominiranje na domačem naftnem trgu pa je preraslo v sooblikovanje 
energetskega trga jugovzhodne Evrope.

Učinki velikega strateškega zasuka v načinu razmišljanja in delovanja so se v 
letošnjem poslovnem rezultatu že odrazili, še bistveno bolj izraziti pa bodo na dolgi 
rok.
Ob dobrih rezultatih, premišljenih strateških usmeritvah ter jasno opredeljenih ciljih 
pa je predvsem visoko usposobljen in uigran kolektiv tisti, v katerem vidim eno 
temeljnih zagotovil Petrolove poslovne uspešnosti v prihodnjem obdobju.

Energetski koncern Petrol bo tudi na mednarodni ravni znal in zmogel utrjevati svojo 
konkurenčnost. 

O tem sem prepričan.

Janez Lotrič
predsednik uprave
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Janez Lotrič 

Imenovan 28. maja 1998. 
Petletno mandatno obdobje.

Tel.: 00386 (1) 47 14 332
Fax: 00386 (1) 47 14 809
E-pošta: janez.lotric@petrol.si

Rojen leta 1955. Univerzitetni diplomirani pravnik. 
Najprej raziskovalec pri podjetju ITEO, nato pravna 
služba v Žitu in Agrostrojeva zunanja trgovina, 
nazadnje pa mesto direktorja splošno-kadrovskega 
sektorja v Yulonu. V Petrolu od leta 1989 dalje. Sprva 
pravni svetovalec zunanje trgovine, nato direktor za 
sistem, kasneje hkrati še direktor mednarodnih 
financ. Leta 1995 imenovan za pomočnika tedanjega 
generalnega direktorja, leta 1997 pa na mesto člana 
uprave, odgovornega za področje nabave.

  

 

Janez Bedenk 

področje tehnologije in 
kakovosti
Imenovan 24. junija 1997. 
Petletno mandatno obdobje.

Tel.: 00386 (1) 47 14 137
Fax: 00386 (1) 47 14 104
E-pošta: janez.bedenk@petrol.si

Rojen leta 1950. Univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva.
V Petrolu zaposlen od leta 1976 dalje. Najprej višji in 
nato samostojni referent, kasneje vodja oddelka, 
pred imenovanjem v upravo pa direktor tehnične 
službe.

  

 

Poldka Breznik 

področje financ in 
računovodstva
Imenovana 24. junija 1997. 
Petletno mandatno obdobje.

Tel.: 00386 (1) 47 14 555
Fax: 00386 (1) 47 14 158
E-pošta: poldka.breznik@petrol.si

Rojena leta 1949. Ekonomistka.
V Petrolu zaposlena od leta 1970 dalje. Najprej 
računovodski referent, nato samostojni računovodja 
in kasneje vodja računovodstva, pred imenovanjem v 
upravo pa direktorica računovodskega sektorja.
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Mariča Lah

področje trgovinske dejavnosti
Imenovana 24. junija 1997. 
Petletno mandatno obdobje.

Tel.: 00386 (1) 47 14 815
Fax: 00386 (1) 47 14 810
E-pošta: marija.lah@petrol.si

Rojena leta 1956. Univerzitetna diplomirana 
ekonomistka, MBA.
V Petrolu zaposlena od leta 1980 dalje. Sprva 
analitik, nato vodja sektorja za cene, kasneje 
direktorica sistema in cen, pred imenovanjem v 
upravo pa namestnica direktorja notranje trgovine.

  

 

Borut Meh 

področje ostalih poslovnih 
dejavnosti
Imenovan 23. decembra 1998,
petletno mandatno obdobje 
nastopil 1. aprila 1999.

Tel.: 00386 (1) 47 14 556
Fax: 00386 (1) 47 14 400
E-pošta: borut.meh@petrol.si

Rojen leta 1953. Univerzitetni diplomirani ekonomist.
Pomočnik glavnega direktorja v velenjskem podjetju 
Era, nato pomočnik predsednika uprave, kasneje pa 
član uprave v družbi Gorenje. 
Pred prihodom v Petrol pooblaščenec uprave v Novi 
Ljubljanski banki in hkrati namestnik predsednika 
uprave Slovenskih železarn.

   

 

Hinko Lobe 

delavski direktor
Imenovan 24. septembra 1997. 
Petletno mandatno obdobje.

Tel.: 00386 (1) 47 14 194
Fax: 00386 (1) 47 14 844
E-pošta: hinko.lobe@petrol.si

Rojen leta 1952. Univerzitetni diplomirani sociolog.
V Petrolu zaposlen od leta 1984 dalje, vse do 
imenovanja v upravo na mestu šefa splošnih služb.
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●     predstavniki kapitala:

predsednik Miran Mejak

član Uroš Slavinec

članica Irena Starman

član Stanislav Valant

član Uroš Korže
       do 5. aprila 2001

član Milan M. Cvikl
       od 5. aprila 2001

  
Ivan Nerad
       do 15. julija 2001

član Jože Stanič
       od 15. julija 200

●     predstavniki zaposlenih:

podpredsednik Ciril Pirš

član Silvan Simčič

član Bogomir Batagelj
do 20. februarja 2001

član Bojan Herman
od 20. februarja 2001

  
članica Mateja Božič
do 20. februarja 2001

član Tomaž Jamnik
od 20. februarja 2001

  
članica Bojana Pečko
do 20. februarja 2001

član Andrej Medved
od 20. februarja 2001

  
članica Barbara Jama Živalič
do 20. februarja 2001

članica Nina Milač
od 20. februarja 2001

 
 

 

Miran Mejak, Uroš Slavinec, Irena Starman in Stanislav Valant so bili ponovno 
izvoljeni v nadzorni svet, Cirila Pirša in Silvana Simčiča je ponovno imenoval svet 
delavcev.
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V okviru nadzornega sveta delujejo tudi tri delovna telesa:

1. revizijski odbor - predsednik Stanislav Valant, člani Milan M. Cvikl, Uroš Slavinec, 
Irena Starman, Bojan Herman, Silvan Simčič, 

2. odbor za uskladitev statuta s spremembami ZGD - predsednik Milan M. Cvikl, člani 
Jože Stanič, Nina Milač, Ciril Pirš,

3. komisija za spremljanje in nadzor nad izvajanjem individualnih pogodb o zaposlitvi 
članov uprave delniške družbe Petrol - predsednik Miran Mejak, člana Irena Starman, 
Stanislav Valant.

Nadzorni svet je v letu 2001 na 11 sejah obsežno in podrobno obravnaval vsa 
pomembna vprašanja o poslovanju družbe, strateškem razvoju, poslovni politiki in 
sodelovanju z družabniki ter sprejemal sklepe kot to določa zakon in statut družbe.

Uprava je nadzornemu svetu pravočasno posredovala kakovostna pisna gradiva, jih 
na zahtevo članov zadovoljivo pojasnila, dopolnila ali spremenila. O uresničevanju 
sprejetih sklepov je predsednik uprave nadzornemu svetu podrobno poročal.

Nadzorni svet je redno obravnaval finančni položaj in razvoj družbe. Obveščen je bil o 
ukrepih uprave za racionalizacijo poslovanja in zmanjševanja stroškov.

Sprejel je poročila o poslovanju družbe Petrol Trgovina d.o.o. Zagreb, o poslovnem 
načrtu za nastop in širitev družbe na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Ob tem je 
menil, da ne bi smeli zamuditi poslovnih priložnosti, ki jih ponujajo balkanski trgi. 
Vendar je pričakovanja potrebno uravnotežiti z ustrezno mero previdnosti. Delno 
zaradi rizičnosti samih trgov, nenazadnje pa tudi zato, ker se kot konkurenca 
pojavljajo naftne multinacionalke. Nadzorni svet je poslovanje Petrolovih družb na 
trgih jugovzhodne Evrope nadziral s spremljanjem četrtletnih poslovnih poročil, za 
katera je predhodno zadolžil upravo.

Podprl je ukrepe uprave za razširitev oziroma utrditev trgovanja s tekočim naftnim 
plinom, poslovanja gostinske dejavnosti in začetek trgovanja z električno energijo.
Sledil je pogajanjem uprave z vladnimi organi kot zastopniki lastniškega deleža v 
Nafti Lendava za sklenitev sporazuma o zagotavljanju osnovnih pogojev za sanacijo 
Nafte Lendava, ter ob tem sodeloval pri iskanju rešitev za zaščito interesov družbe 
Petrol, kar je aprila 2002 pripomoglo do zadovoljivega zaključka pogajanj.
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Predsednik nadzornega sveta je redno prejemal poročila uprave o najpomembnejšem 
dogajanju v družbi, kar je bila osnova za dnevni red sej nadzornega sveta oziroma 
poročanje nadzornemu svetu o poteku posameznih poslov.

Odziv družbe Petrol na dogajanja v širšem gospodarskem okolju, ki so jih v letu 2001 
zaznamovala predvsem velika nihanja na svetovnih blagovnih in finančnih trgih, je bil 
pravočasen in pravilen. Izkazalo se je, da so bile učinkovite tudi številne vsebinske in 
organizacijske spremembe, ki jih je Petrol uvedel v svoje poslovanje. Fizični kazalci 
poslovanja so skladni z načrtovanimi, finančni kazalci pa načrtovane celo presegajo. 
Zastavljeni poslovni cilji so bili v letu 2001 doseženi. Petrol je utrdil svoj položaj v 
slovenski naftni trgovini, po ustvarjenem prometu se je uvrstil v sam slovenski vrh, 
opazno je izboljšal tudi dobičkonosnost poslovanja. Leto 2001 je sklenil z odličnim 
premoženjskim stanjem, s konzervativno kapitalsko sestavo ter z visoko kratkoročno 
in dolgoročno plačilno sposobnostjo.

Uspešno uresničevanje razvojne strategije in dobri poslovni rezultati so pozitivno 
vplivali tudi na vrednost Petrolove delnice. Njena rast v kotaciji rednih delnic 
Ljubljanske borze je bila več kot 19-odstotna, skupaj z izplačano dividendo v višini 
500 tolarjev pa je donosnost delnice Petrola v letu 2001 dosegla kar 22 odstotkov. 
Kapitalski politiki, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev in na 
dolgoročno stabilnih izplačilih dividend, uprava in nadzorni svet družbe ostajata 
zvesta tudi pri predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2001.

Skladno s svojo pristojnostjo nadzorni svet potrjuje letno poročilo druže Petrol d. d., 
Ljubljana za poslovno leto 2001.

Nadzorni svet se zahvaljuje upravi družbe in zaposlenim za trud in prizadevanje za 
uspešno poslovanje.

Miran Mejak
predsednik nadzornega sveta

 

 

 

 

 

 
 

3/3

 

  

 



 

   

 

 

dr. Miran Mejak

predsednik fondacije Pharos
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na
6. skupščini delničarjev dne 30. marca 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001

  

 

Ciril Pirš 

Petrol - področje maloprodaje
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan 
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001

  

 

mag. Milan M. Cvikl

izvršni direktor Nove Ljubljanske banke, d.d.
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na
6. skupščini delničarjev dne 30. marca 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001 

Uroš Slavinec

predsednik uprave družbe Helios, d.o.o.
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na
6. skupščini delničarjev dne 30. marca 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001

Jože Stanič

predsednik uprave družbe Gorenje, d.d.
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na
7. skupščini delničarjev dne 5. julija 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 15. julij 2001
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Irena Starman

svetovalka uprave za kapitalske naložbe v družbi DZS, d.d.
Za 4-letno mandatno obdobje imenovana na 
6. skupščini delničarjev dne 30. marca 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001

mag. Stanislav Valant

direktor Nacionalne finančne družbe, d.d.
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 
7. skupščini delničarjev dne 5. julija 2001. 
Pričetek mandatnega obdobja: 15. julij 2001

  

 

Bojan Herman 

Petrol - Sektor logistika
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001

Tomaž Jamnik

Petrol - Sektor organizacija poslovanja
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001

Andrej Medved 

Petrol, Območna enota maloprodaje Ljubljana - Kranj 
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan 
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001

Nina Milač

Petrol - Sektor za ravnanje s človeškimi viri 
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan 
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001

Silvan Simčič

Petrol - Sektor tehnična služba
Za 4-letno mandatno obdobje imenovana 
na seji sveta delavcev dne 15. februarja 2001.
Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001
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Tečaj Petrolove delnice, ki je v borzno kotacijo A uvrščena od 5. maja 1997 dalje, je v 
letu 2001 naraščal hitreje od borznega indeksa SBI. Njen enotni tečaj se je v obdobju 
od 29. decembra 2000 do 28. decembra 2001 namreč povišal za 19,5 odstotka, kar je 
v primerjavi z rastjo indeksa SBI za 0,5 odstotne točke več, medtem ko je od začetka 
kotacije porastel za 34,7 odstotka. Povprečni tečaj delnice Petrola, ki je znašal 21.208 
tolarjev, je bil v letu 2001 za 3,8 odstotka višji kot leto prej.

  

 

Doseženi promet v višini 13,2 milijarde tolarjev je bil v primerjavi z letom 2000 višji 
za 23 odstotkov. V skupnem prometu na borznem trgu Ljubljanske borze je 
predstavljal dobrih 5,7 odstotka, v celotnem prometu z delnicami na borznem trgu pa 
skoraj 6,8 odstotka. V povprečju je bilo na mesec s Petrolovo delnico opravljenih za 
skoraj 1,2 milijarde tolarjev poslov, z njo pa se je trgovalo vse dni v letu, kar pomeni, 
da je bila v letu 2001 delnica 100-odstotno likvidna. 

  

 

Gibanje tečaja in promet z delnico Petrola v letu 2001
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Tržna kapitalizacija Petrola je na zadnji dan leta 2001 znašala 48,3 milijarde tolarjev, 
kar predstavlja 6,9 odstotka delniške kapitalizacije borznega trga oziroma 3,5 
odstotka tržne kapitalizacije na vseh trgih Ljubljanske borze. Petrol tako na 
Ljubljanski borzi zaseda 4. mesto, Petrolova delnica pa je ena štirih delnic, ki v 
indeksu SBI predstavljajo 10-odstotni delež.

 

 2001 2000 1999 1998 1997  
       
Najvišji tečaj 23.850 25.676 29.386 30.067 26.208  
Najnižji tečaj 18.275 17.966 24.484 19.757 16.001  
Povprečni tečaj v tekočem letu 21.208 20.426 26.429 24.032 20.861  
Tečaj na zadnji dan trgovanja v tekočem letu 23.147 19.367 24.807 27.722 19.991  
Rast/padec enotnega tečaja od 01. 01. do 31. 12. v tekočem letu 19,27% -20,39% -6,91% 39,10% 16,37%  
Rast povprečne vrednosti tekočega leta od 05. 05. 1997 23,45% 18,90% 53,84% 39,89% 21,43%  
Standardni odklon 1.475 1.991 1.271 3.102 2.759  
Koeficient variacije 7,00% 9,75% 4,81% 12,90% 13,22%  

  

 

Delnica Petrola je svoje najvišje vrednosti dosegala leta 1998, kar je tesno povezano 
s splošnim optimizmom, ki je bil v tem letu značilen za Ljubljansko borzo, pa tudi z 
govoricami o prodaji strateškega deleža tujemu investitorju. V letu 1999 je bil tečaj 
Petrolove delnice relativno stabilen, medtem ko je leta 2000 ob splošnem borznem 
pesimizmu in skromnem prometu bolj ali manj stagniral. V letu 2001 pa je na 
Ljubljanski borzi medvedje trende zamenjala zmerna rast tečajev. Tudi delnica Petrola 
je od marca dalje, ko je z 18.275 tolarji zabeležila svoj najnižji tečaj, naraščala vse do 
konca leta in decembra z vrednostjo 23.850 tolarjev dosegla svoj najvišji tečaj v letu 
2001. 

  

 

Finančni kazalniki na delnico prav tako dokazujejo uspešno poslovanje. Čisti dobiček 
poslovnega leta na delnico je znašal 1.953 tolarjev in je bil v primerjavi z letom 2000 
več kot dvakrat višji. Denarni dobiček na delnico v višini 4.100 tolarjev se je glede na 
leto prej povzpel za 45,6 odstotka. Kapitalska donosnost delnice je bila 19,5-
odstotna, kar skupaj z 2,5-odstotno dividendno donosnostjo predstavlja 22-odstotno 
donosnost delnice. Cena delnice na trgu je naraščala hitreje kot njena knjigovodska 
vrednost, zato se je v letu 2001 razmerje med njima povzpelo na 0,76. Razmerje 
med ceno delnice konec leta in doseženim čistim dobičkom na delnico pa je znašalo 
11,9.

  

 

Finančni kazalniki na delnico prav tako dokazujejo uspešno poslovanje. Čisti dobiček 
poslovnega leta na delnico je znašal 1.953 tolarjev in je bil v primerjavi z letom 2000 
več kot dvakrat višji. Denarni dobiček na delnico v višini 4.100 tolarjev se je glede na 
leto prej povzpel za 45,6 odstotka. Kapitalska donosnost delnice je bila 19,5-
odstotna, kar skupaj z 2,5-odstotno dividendno donosnostjo predstavlja 22-odstotno 
donosnost delnice. Cena delnice na trgu je naraščala hitreje kot njena knjigovodska 
vrednost, zato se je v letu 2001 razmerje med njima povzpelo na 0,76. Razmerje 
med ceno delnice konec leta in doseženim čistim dobičkom na delnico pa je znašalo 
11,9.
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Lastniška struktura Petrola se v letu 2001 ni bistveno spremenila. Največji delničar s 
403.981 delnicami ostaja Slovenska odškodninska družba, sledi pa ji Kapitalska 
družba s 153.241 delnicami. Med večje posamične delničarje se uvrščajo še 
Nacionalna finančna družba, Nova KBM, Kmečka družba in Nova Ljubljanska banka. 
V lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb je bilo ob izteku leta 20.505 delnic, kar 
predstavlja 0,98-odstotni delež lastništva.

Samo število delničarjev se je s 53.775, kolikor jih je bilo ob koncu leta 2000, do 
konca leta 2001 znižalo na 49.121 oziroma za 8,6 odstotka.

  

 

Lastniška struktura Petrola ob koncu leta 2001  
Lastniška struktura Petrola se je 
opazneje spremenila samo leta 
1998, in sicer z odprodajo deleža 
države Slovenski odškodninski 
družbi, nekaterim podjetjem in 
bankam. Zlasti na račun delnic iz 
interne razdelitve in notranjega 
odkupa ter delnic Slovenske 
razvojne družbe se je povečal 
tudi skupni delež slovenskih 
podjetij, bank, zavarovalnic in 
borznih hiš. Na podoben način so 
se delnice prerazporejale tudi v 
vseh naslednjih letih, vendar pa 
razmerja v lastniški strukturi 
kljub temu, da se je v petih letih 
število delničarjev zmanjšalo za 
48,5 odstotka, ostajajo bolj ali 
manj enaka.

  

 

Lastnih delnic družba v letu 2001 ni odkupovala. Na zadnji dan leta 2001 je imel 
Petrol v skladu lastnih delnic, ki po določbah statuta in sklepa skupščine z dne 4. 
aprila 1997 ne sme presegati petih odstotkov kapitala družbe, 30.782 lastnih delnic 
oziroma 1,48 odstotka registriranega osnovnega kapitala. Njihova skupna 
knjigovodska vrednost je 31. decembra 2001 znašala 637.918.661 tolarjev. Od tržne 
vrednosti delnic na ta dan je bila nižja za 74.589.831 tolarjev.

  

 

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, 
pomeni enega pomembnejših ciljev Petrolove razvojne strategije. Uprava družbe 
zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend. To najbolje ustreza dolgoročnim 
razvojnim potrebam družbe, saj zagotavlja večjo stopnjo predvidljivosti poslovnih 
donosov, na dolgi rok pa tudi stabilno ceno delnice. Za izplačilo dividend je družba 
doslej namenila 6,57 milijarde tolarjev.

 

poslovno obdobje skupni znesek izplačila v SIT bruto dividenda na delnico v SIT
   

1993 - 1995 1.460.410.700 700
1996 417.260.200 200
1997 1.564.725.750 750
1998 1.251.780.600 600
1999 834.520.400 400
2000 1.043.150.500 500

  

 Višina bilančnega dobička za leto 2001 znaša 7.022.123.000 tolarjev. 
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Petrol je v letu 2001 s prodajo proizvodov iz nafte ustvaril 235 milijard tolarjev čistih 
prihodkov, brez upoštevanja trošarin pa so ti prihodki znašali 141,3 milijarde tolarjev. 
Prihodki od prodaje blaga za široko porabo so dosegli 23,7 milijarde, prihodki od 
storitev pa 3,4 milijarde tolarjev.

Vsota vseh čistih prihodkov od prodaje, ki dosega 262 milijard tolarjev, je v celoti 
skladna z načrtovano, medtem ko prihodke, ustvarjene v letu 2000, za 5,8 odstotka 
presega. 

 
 

 

Struktura čistih prihodkov od prodaje brez trošarin, 
ustvarjenih v letu 2001

 

Struktura Petrolove prodaje v 
letu 2001 ostaja tako rekoč 
enaka kot leto prej. Največ, kar 
131,1 milijarde tolarjev oziroma 
78 odstotkov je k skupnim 
prihodkom od prodaje brez 
trošarin prispevala prodaja 
tekočih goriv, prodaja ostalih 
naftnih proizvodov pa 10,2 
milijarde tolarjev oziroma 6 
odstotkov. 

Prihodki od prodaje blaga za 
široko porabo so dosegli 23,7 
milijarde tolarjev oziroma 14 
odstotkov, 3,4 milijarde tolarjev 
oziroma 2 odstotka pa so k 
celotnim prihodkom od prodaje 
prispevale storitve.

Podobna so tudi razmerja v 
strukturi kosmatega dobička. 
Delež naftnih proizvodov 
zavzema 75 odstotkov, blago za 
široko porabo ostaja na 
enakem, 14-odstotnem deležu, 
storitve pa predstavljajo 11 
odstotkov kosmatega dobička. 

 
 

 

Skupina Petrol je v letu 2001 prodala 1,96 milijona ton naftnih proizvodov, od tega je 
bilo v Sloveniji prodanih 1,72 milijona ton. Glede na leto prej je Petrol količinski obseg 
prodaje na domačem trgu povečal za 1 odstotek.

V Sloveniji prodane količine motornih bencinov, avtomotivov in industrijskih maziv od 
lanskih skorajda ne odstopajo. Količinska prodaja dieselskega goriva v Sloveniji se je 
v primerjavi z letom 2000 povečala za 2 odstotka, za 3 odstotke prodaja kurilnega 
olja, za 7 odstotkov pa je narasla količinska prodaja mazuta.

 
 

 

Struktura Petrolove prodaje naftnih proizvodov v letu 
2001

 

V strukturi prodaje naftnih 
proizvodov s 630 tisoč tonami 
dobro tretjino zavzemajo 
motorni bencini. Delež ekstra 
lahkega kurilnega olja je skoraj 
30-odstoten, njegova količinska 
prodaja pa je v letu 2001 
dosegla kar 557 tisoč ton. 429 
tisoč ton dieselskega goriva 
zavzema blizu 23 odstotkov 
vseh prodanih naftnih 
proizvodov, preostalih 13,8 
odstotka pa predstavljajo 
predvsem mazut, bitumen in 
utekočinjeni naftni plin.
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Prihodki od prodaje blaga za široko porabo so se glede na leto prej povečali kar za 8 
odstotkov. Poleg širjenja prodajnih površin in številnih oblik pospeševanja prodaje je 
k temu v veliki meri prispevalo tudi širjene ponudbene palete, zlasti toplih prigrizkov 
in ostalih prehrambenih izdelkov. Posebej dobro so uporabniki sprejeli Petrolove 
prodajalne Hip-Hop.

Petrol je tako v letu 2001 ob vsakem litru pogonskega goriva prodal še za 19 tolarjev 
blaga za široko porabo, medtem ko je leto prej ta znesek dosegel 17 tolarjev na liter. 
Učinkovito prodajo dokazuje tudi povprečna mesečna prodaja maziv in blaga za široko 
porabo, merjena v prihodkih, ustvarjenih na kvadratni meter prodajne površine. Ta je 
v letu 2001 dosegla 159.896 tolarjev, medtem ko je na primer v sosednji Avstriji ta 
znesek kar za 40 odstotkov nižji.

 
 

 

Struktura prihodkov od prodaje blaga za široko 
porabo v letu 2001

 

V strukturi prodaje blaga za 
široko porabo so se glede na 
leto prej največ, kar za 16 
odstotkov, povečali prihodki od 
prodaje prehrambenega blaga, 
k čemur je v največji meri 
pripomoglo širjenje prodajaln 
Hip-Hop. Zlasti na račun 
mobilne telefonije se je za 11 
odstotkov povečala tudi prodaja 
galanterije in cigaret, prodaja 
avtomateriala pa je bila glede 
na leto 2000 višja za 4 
odstotke. Delež prodaje 
preostalega trgovskega blaga, 
kamor sodijo surovine in izdelki 
kemične industrije, se je v letu 
2001 zmanjšal na 4 odstotke.

 
 

 

Čisti prihodki od prodaje storitev so bili v letu 2001 sicer za 9 odstotkov nižji kot v 
letu 2000, ob upoštevanju izločitve prihodkov od gostinstva pa so se v primerjavi z 
letom prej povečali kar za 30 odstotkov. Gostinsko dejavnost, s katero je Petrol v letu 
2000 ustvaril kar 30 odstotkov svojih storitvenih prihodkov, je namreč v letu 2001 že 
izvajalo odvisno podjetje Petrol Gostinstvo, zato tovrstnih prihodkov v letu 2001 
matična družba ne vključuje.

 
 

 

Struktura prihodkov od Petrolovih storitev v letu 
2001

 

Največji delež v prihodkih od 
storitev v letu 2001 
predstavljajo prevozi blaga, ki 
so se v primerjavi z letom 2000 
povišali kar za dobrih 60 
odstotkov. Za 42 odstotkov so 
se povišali tudi prihodki od 
uporabe kartic Magna, prihodki 
od avtopralnic pa za 17 
odstotkov. Za 4 odstotke višji 
kot leto prej so bili tudi prihodki 
od najemnin. 
Med ostalimi storitvami, ki v 
celotni strukturi sicer zavzemajo 
23 odstotkov, pa pomembnejše 
deleže predstavljajo predvsem 
storitve Petroservisa in 
Laboratorija ter storitve 
skladiščenja, ki jih Petrol 
opravlja za zunanje uporabnike.
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maloprodajna mreža

V letu 2001 je Petrol obseg franšizne mreže razširil za novih 46 bencinskih servisov. 
Nadaljnjih 31 servisov je bilo dopolnjenih s prodajalno Hip-Hop, ob nizu ostalih 
manjših posodobitev pa so bile prodajne površine za nenaftno blago tako razširjene 
za skoraj 2.000 m2.

  

 

kartica Magna

Uporabnost kartice Magna je bila razširjena na slovenske cestninske postaje in na 
določena prodajna mesta na Hrvaškem. Uveden je bil tudi centralni sistem 
spremljanja terjatev pri karticah za občane in projekt vračanja davka na dodano 
vrednost. 

 
 

 

ponudbene novosti

Lastnikom tovornih vozil s sodobnimi dieselskimi motorji je Petrol ponudil novo 
motorno olje Proton Diesel Energy 5W-30, avtomehaničnim delavnicam celovito 
ekološko oskrbo z mazivi, podjetjem pa storitev celovitega upravljanja mazanja. Za 
sprejem naročil kurilnega olja je bil uveden brezplačni 24-urni računalniško vodeni 
klicni center, sočasno pa je Petrol uporabnikom ponudil tudi možnost internetnega 
naročanja kurilnega olja.

 
 

 

pospeševanje prodaje

Med projekti pospeševanja prodaje poleg izvajanja rednih prodajno-pospeševalnih 
akcij velja izpostaviti še izdelavo priročnika o pozicioniranju blaga na bencinskem 
servisu ter vpeljavo lojalnostne sheme za uporabnike avtopralnic. V letu 2001 je 
Petrol stojala in police bencinskih servisov prvič tržil tudi kot reklamni prostor. 

  

 

elektronske povezave

Razvit je bil informacijski sistem za poslovanje osrednjega skladiščno-distribucijskega 
centra, njegovo poslovanje pa je bilo integrirano v informacijski sistem podjetja. V 
Petrolovo elektronsko poslovno mrežo so bili vključeni novi kupci, razvit pa je bil tudi 
sistem elektronskega upravljanja z naročili dobaviteljev. 

  

 

optimizacija poslovanja

Dolgoročni projekt optimizacije poslovanja je v letu 2001 posegel na področje 
zagotavljanja optimalnega števila in izobrazbe zaposlenih v maloprodaji ter na 
področje optimalne izbire goriv. Glede na ekonomiko poslovanja je bila tako na 
posameznih prodajnih mestih ponudba določenih vrst goriv ukinjena oziroma 
omejena, opredeljene pa so bile tudi optimalne količine zalog. 
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Področje Petrolovih energetskih dejavnosti bo dolgoročno vključevalo trženje plinske, 
toplotne in električne energije, pa tudi obnovljivih virov energije, kot sta biodiesel in 
biomasa. Pri tem se namerava Petrol povezovati s strateškimi partnerji, posamezne 
dejavnosti pa organizirati v povezanih podjetjih. Na področju plinske, električne in 
ekološke dejavnosti so bili do konca leta 2001 prvi pomembnejši premiki že doseženi.

  

 

Petrol je v letu 2001 znotraj celotne količinske prodaje naftnih proizvodov prodal blizu 
31 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. Njegova prodaja je bila zlasti na račun 
nadomestitve ogrevanja s kurilnim oljem za 7 odstotkov večja kot leto prej. Na 
Petrolovo plinsko omrežje so se priključili tudi prvi odjemalci zemeljskega plina, ki so 
v letu 2001 porabili 1.642 ton zemeljskega plina.

Plinsko dejavnost je Petrol sicer vse do izteka leta 2001 opravljal na dva načina: 
delno prek organizacijske enote v okviru matičnega podjetja, delno pa prek odvisne 
družbe Apegas, v kateri je imel večinski lastniški delež. Z odkupom poslovnih deležev 
od preostalih dveh družbenikov pa je v letu 2001 Petrol v Apegasu prevzel 100-
odstotno lastništvo, izpeljal proces konsolidacije plinskih dejavnosti, te pa tik pred 
iztekom leta tudi združil pod okrilje samostojnega podjetja Petrol Plin, d. o. o.

  

 

Pridobivanje koncesij za plinifikacijo v letih od 1997 do 
2001

 

Družba Petrol Plin je z 
Apegasom pridobila štiri 
plinske koncesije, z 
združitvijo s sektorjem za 
plinsko dejavnost, ki je do 
konca leta 2001 posloval v 
okviru matične družbe, pa 
10 koncesij in plinsko 
oskrbo nekaterih 
nekoncesioniranih naselij. 
Dolgoročno naj bi 
razpolagala s približno 30 
odstotki vseh slovenskih 
plinskih koncesij, hkrati pa 
naj bi z utekočinjenim 
naftnim plinom oskrbovala 
tudi 15 odstotkov velikih 
komercialnih odjemalcev in 
postavila desetino vseh 
plinohramov v Sloveniji. 

  

 

Med pomembnejše projekte, ki so bili v letu 2001 izpeljani na plinskem področju, sodi 
tudi podpis dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina z italijanskim plinskim 
distributerjem, družbo Acegas. S sklenitvijo tega posla je Petrol svoje delovanje 
razširil na področje uvoza zemeljskega plina, na ta način pa tudi znižal svojo 
odvisnost od najmočnejšega dobavitelja tega energenta.
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Področje električne energije, ki je bilo do pred kratkim v domeni javnih komunalnih in 
distribucijskih podjetij, od leta 2001 dalje predstavlja novo v nizu Petrolovih poslovnih 
dejavnosti. Družbi je namreč uspelo pridobiti licenco za trgovanje z električno 
energijo in se uvrstiti med tistih 10 slovenskih podjetij, ki za opravljanje tovrstne 
dejavnosti izpolnjujejo vse zakonske pogoje.

Petrol je oktobra 2001 skupaj z avstrijskim partnerjem Energie Steiermark v ta 
namen ustanovil tudi mešano podjetje ElektroPetrol, v katerem ima večinski, 51-
odstotni lastniški delež. 

Na prve konkretne posle pri trženju elektrike podjetje računa v letu 2003, ko se bo v 
skladu z energetskim zakonom slovenski energetski trg odprl za uvoz električne 
energije. Do leta 2005 naj bi ElektroPetrol z električno energijo oskrboval približno 
petino slovenskega trga.

  

 

V letu 2001 je bila ekološka dejavnost Petrola povezana predvsem z njegovim 
vključevanjem v izgradnjo in upravljanje čistilnih naprav ter sežigalnice, pa tudi v 
razvoj obnovljivih virov energije.

S podpisom partnerskega sporazuma si je Petrol že leta 2000 zagotovil kapitalski 
delež v družbi Aquasystems, ki razpolaga s koncesijo za gradnjo čistilne naprave 
oziroma za čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Maribor, v letu 2001 pa je na 
tem področju pridobil tudi prvo samostojno koncesijo. Hkrati je bil soustanovitelj 
konzorcija, ki bo oblikoval temelje za izgradnjo zbirnega kolektorja in čistilne naprave 
za občini Ravne in Prevalje. 

Med pomembnejše projekte na ekološkem področju sodi tudi sodelovanje Petrola pri 
saniranju gudronskih odlagališč in izgradnji sežigalnice. V letu 2001 je družba v ta 
namen že izdelala predinvesticijsko študijo, izvedeni so bili tudi poskusni sežigi 
gudronskih odpadkov. Skupaj z Nafto Lendava je Petrol v letu 2001 pričel pripravljati 
tudi projekt za proizvodnjo in trženje biodieselskega goriva.
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Zaradi izjemne finančne trdnosti in visokega razvojnega potenciala se Petrol po 
obsegu investicij že več let zapored uvršča med močnejša slovenska podjetja. 
Naložbam v stalna sredstva letno namenja od 6 do 10 milijard tolarjev. Skladno s 
strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe je pretežni del teh sredstev še vedno 
namenjen razvoju Petrolove osrednje trgovinske dejavnosti, dolgoročno pa se bo v 
strukturi investicij povečeval delež naložb, namenjenih razvoju ostalih energetskih 
dejavnosti.

V letu 2001 je Petrol v stalna sredstva investiral 8,2 milijarde tolarjev, kar je v 
primerjavi z letom 2000, v katerem so bili izvedeni samo prednostni investicijski 
projekti, za 20 odstotkov več. Največji del sredstev je bil tudi tokrat namenjen 
posodabljanju maloprodajne mreže.

  

 

Struktura naložbenih sredstev Petrola v letu 2001  
V letu 2001 je Petrol na novo 
zgradil 6 bencinskih servisov, 2 
je odkupil, nadaljnjih 6 pa 
temeljito posodobil. Kar 31 
bencinskih servisov je dobilo 
prodajalno Hip-Hop, obseg 
prodajnih površin pa se je 
povečal za skoraj 2.000 
kvadratnih metrov.

Zgrajena je bila nova 
restavracija Na jasi, na enem 
od obstoječih gostinskih 
objektov pa je bila izpeljana 
celovita rekonstrukcija.
Pomemben del sredstev je bil 
namenjen tudi ustanavljanju 
novih podjetij, gradnji 
plinovodnih omrežij ter 
postavitvi plinskih postaj.

 
 

 

Na področju informacijske tehnologije je ključne razvojne projekte leta 2001 v 
grobem mogoče razdeliti na poenotenje aplikativnih rešitev, na izboljševanje 
kakovosti informacijskih storitev ter na nadgrajevanje sistemov elektronskega in 
kartičnega poslovanja ter sistemov za podporo odločanju.

Priprava novega okolja, tehnologije in modelov za razvoj aplikativnih rešitev je 
namenjena poenotenju notranjih in zunanjih spletnih aplikacij. Prve aplikativne 
rešitve na novi tehnološki platformi so bile v drugi polovici leta 2001 že uvedene. 
Kakovost Petrolovih informacijskih storitev, zlasti na področju zanesljivosti in 
odzivnosti delovanja ter enostavnejše uporabe, je bila z uvedbo serije tehnoloških 
projektov bistveno izboljšana. 

Področje elektronskega poslovanja je bilo nadgrajeno s sistemom upravljanja s 
terjatvami, ki združuje veleprodajno in kartično poslovanje s kupci. Zasnovan je bil 
projekt "kartice partnerja", ki bo omogočal celovit vpogled v poslovanje s 
posameznimi poslovnimi partnerji. Informacijski sistem Skladiščno-distribucijskega 
centra, južnega dela naftnega terminala ter železniških polnilnic je bil integriran v 
poslovni informacijski sistem podjetja. Posodobljeno je bilo elektronsko poslovanje 
polnilnice v Serminu.

Uveden je bil nov sistem nadzora nad poslovanjem servisov in razvit sistem za 
izračunavanje nadomestil za franšizne bencinske servise. Sistem elektronskega 
plačilnega prometa je bil posodobljen, izdelana sta tudi sistema za nagrajevanje 
skupinske uspešnosti in izobraževanje.

 



Uveden je bil nov sistem nadzora nad 
poslovanjem servisov in razvit sistem za 
izračunavanje nadomestil za franšizne 
bencinske servise. Sistem elektronskega 
plačilnega prometa je bil posodobljen, 
izdelana sta tudi sistema za nagrajevanje 
skupinske uspešnosti in izobraževanje.

Tako imenovana "eMA", elektronska 
maloprodajna aplikacija, je bila do konca 
leta 2001 uvedena na 200 bencinskih 
servisih, v letu 2002 pa bo z njo opremljena 
celotna maloprodajna mreža.

  

Temeljni cilj, ki si ga na 
informacijskem področju prizadeva 
doseči Petrol, je celovita integracija 
informacijske funkcije s poslovnim 
sistemom. To poleg povezovanja 
posameznih informacijskih sistemov in 
rešitev s konkretnimi poslovnimi 
področji in izgradnje enotnega 
korporativnega informacijskega 
sistema vključuje tudi spremljanje in 
sooblikovanje vseh poslovnih 
sprememb, ki se odvijajo v družbi 
Petrol.

Področje podpore trgovanju je bilo nadgrajeno s spletnim katalogom maziv in z 
elektronskimi veleprodajnimi ceniki. Delovati je začel računalniško vodeni klicni center 
za naročanje kurilnega olja in sistem upravljanja z naročili dobaviteljem.
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Po merilih sistema ISO 9001 družba Petrol posluje že vse od leta 1997 dalje. Raven 
ustreznosti poslovne standardizacije na vele- in maloprodajnem področju, ki jo 
spremljajo prek rednih letnih certifikacijskih presoj, so zunanji presojevalci potrdili 
tudi v letu 2001.

  

 

Petrolova strategija doseganja 
poslovne odličnosti temelji na 
doslednem uveljavljanju 
projektnega in timskega dela, na 
spodbujanju in analitični presoji 
novih poslovnih zamisli, vodenju 
razvojnih in poslovnih konferenc, 
združevanju sistemov posameznih 
poslovnih standardov ter na 
nadgrajevanju sistemov varovanja 
ljudi in okolja.

  

Petrolovo ravnanje z okoljem je prilagojeno 
kriterijem sistema ISO 14001. V letu 2000 
pridobljen okoljevarstveni certifikat dokazuje, da 
je ustrezen odnos do okolja prisoten na vseh 
področjih delovanja družbe in da je njen sistem 
ravnanja z okoljem učinkovit ter skladen z dobro 
okoljevarstveno prakso.

Akreditacijo po standardu SIST EN ISO 17025 si 
je v letu 2001 pridobil tudi Petrolov laboratorij. 
Akreditacija pomeni mednarodno priznavanje 
poročil o preskusih, rezultatom preskušanja pa 
zagotavlja mednarodno veljavnost. Laboratorij 
Petrol je bil v letu 2001 prvi in edini mednarodno 
akreditiran kemijski laboratorij v Sloveniji.

  

 

V letu 2001 je Petrol poskusno uvedel tudi notranji sistem merjenja poslovne 
odličnosti po kriterijih Evropske nagrade za odličnost. Ugotovitve ocenjevalne skupine 
kažejo na pozitivne trende in Petrol računa na to, da bo opredeljene pomanjkljivosti 
uspel v prihodnjih dveh letih odpraviti. Že v letu 2003 se namreč namerava uradno 
potegovati za slovensko priznanje za poslovno odličnost, medtem ko vključitev v izbor 
poslovno odličnega podjetja na evropski ravni Petrol načrtuje šele po letu 2005. 
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Ob izteku leta 2001 je bilo v Petrolu 1.298 zaposlenih. V primerjavi z letom 2000, ki 
ga je družba sklenila s 1.860 zaposlenimi, je to za 30 odstotkov manj, medtem ko se 
je v obdobju zadnjih štirih let število zaposlenih v Petrolu prepolovilo.

Ciljno število zaposlenih, ki si ga je v strateškem načrtu na tem področju postavil 
Petrol, je bilo v letu 2001 doseženo. Pri tem velja izpostaviti dejstvo, da je zlasti na 
račun izrazito proaktivne kadrovske politike Petrolu proces optimizacije števila 
zaposlenih uspelo izpeljati povsem brez socialnih trenj in brez poslabšanja delovnih 
pogojev.

  

 

Gibanje števila zaposlenih v obdobju od leta 
1998 do leta 2001

 

Zmanjševanje števila zaposlenih je v 
pretežni meri posledica prezaposlitev k 
samostojnim podjetnikom - 
najemnikom bencinskih servisov in 
preoblikovanja določenih 
organizacijskih enot v samostojna 
podjetja.

Tudi v letu 2001 je bilo na najemne 
bencinske servise prerazporejenih 232 
zaposlenih, 209 pa se jih je zaposlilo v 
novooblikovanem podjetju Petrol 
Gostinstvo. Dejansko zmanjšanje, ki 
vključuje tehnološke presežke, 
upokojitve, sporazumne prekinitve ali 
potek zaposlitve za določen čas, je bilo 
9-odstotno (121 zaposlenih).

  

 

Petrol je v letu 2001 na novo zaposlil 30 ljudi, večino za določen čas. Razlog za novo 
zaposlovanje je predvsem večji obseg projektnih nalog, ki so vezane na področja 
Petrolovega dolgoročnega poslovnega razvoja. 
Skladno z zastavljeno restriktivno politiko zaposlovanja Petrol ustrezne kadre išče 
zlasti prek notranjih razpisov, zato je bil tudi v letu 2001 bistveno večji delež 
zaposlitev internega značaja. Z internimi prerazporeditvami ter prekvalifikacijami je 
organizacijsko oziroma delovno področje spremenilo kar 67 zaposlenih. 
Na temelju leta 2000 oblikovanega sistema napredovanja, pri katerem temeljni 
kriterij predstavlja nadpovprečna delovna uspešnost, je v letu 2001 napredovalo 175 
oziroma 11 odstotkov zaposlenih.
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Tudi izobrazbena struktura se vztrajno približuje tisti, ki jo je Petrol v okviru 
kadrovske strategije opredelil za optimalno. Dosežena naj bi bila do leta 2005, ko bo 
imelo 40 odstotkov zaposlenih v Petrolu končano V. izobrazbeno stopnjo, delež 
zaposlenih z visoko oziroma višjo izobrazbo pa naj bi se približal petini.

Konec leta 2001 je imelo 35,7 odstotka zaposlenih končano štiriletno srednješolsko 
izobrazbo, delež zaposlenih z visoko in višjo formalno izobrazbo pa je dosegel 19,7 
odstotka. Preostalih 44,6 odstotka zaposlenih je povečini končalo poklicno šolo.

V izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe je bilo vključenih 116 oziroma 7,3 
odstotka zaposlenih, v pretežni meri na VII. izobrazbeni stopnji s področja 
ekonomskih smeri. Šolanje je v letu 2001 uspešno zaključilo 21 zaposlenih, 26 pa se 
jih je v študij ob delu vključilo na novo.

  

 

Na različnih oblikah dopolnilnega funkcionalnega usposabljanja je v letu 2001 
sodelovalo 3.617 zaposlenih, med njimi se jih je 117 izpopolnjevalo tudi v tujini. Vsak 
zaposleni je dodatnemu izobraževanju v letu 2001 v povprečju namenil 29 ur, leto 
prej pa 23 ur.

Izobraževalni programi so bili tudi v letu 2001 povečini internega značaja, vanje pa je 
bilo poleg zaposlenih v matični družbi vključenih tudi okrog 1.500 zaposlenih na 
najemnih bencinskih servisih in v odvisnih družbah ter okrog tisoč Petrolovih 
poslovnih partnerjev.

  

 

Gibanje števila ur, ki so ga zaposleni v obdobju od 
leta 1998 do leta 2001 v povprečju namenili 
dopolnilnemu usposabljanju 

 

Čas, ki ga Petrolovi zaposleni 
namenjajo dopolnilnemu 
usposabljanju, se povečuje že vse 
od leta 1998 dalje. K temu največ 
prispeva prav visok delež interno 
organiziranih izobraževanj, ki med 
drugim omogoča, da so 
izobraževalne vsebine kar v 
največji meri prilagojene potrebam 
zaposlenih. 

Izrazito pozitivnega odziva - zlasti 
med Petrolovimi managerji - je 
bila deležna v letu 2000 vpeljana 
"Akademija Petrol", ki prek 
različnih izobraževalnih modelov 
zaposlenim ponuja tista specialna 
znanja, ki jih klasični izobraževalni 
programi ne vključujejo. Od njene 
uvedbe dalje zato intenzivno 
narašča tudi čas, ki ga 
izobraževanju posveča Petrolov 
vodilni in vodstveni kader. V letu 
2001 je tako vsak posamezen 
manager izobraževanju v 
povprečju namenil kar 160 ur 
oziroma 3-krat več časa kot v letu 
1999 (53 ur).
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V letu 2001 je Petrol izvedel že četrto raziskavo zadovoljstva zaposlenih. Njen 
temeljni namen je spremljati organizacijsko klimo ter počutje zaposlenih v delovnem 
okolju, predvsem pa izmeriti njihovo zadovoljstvo s tistimi elementi, ki v največji meri 
vplivajo na kakovost dela.

Zaradi doseganja večje vsebinske vrednosti in primerljivosti rezultatov je Petrol tokrat 
k sočasnemu izvajanju identične raziskave pritegnil še 25 večjih in uveljavljenih 
slovenskih podjetij. Koordinator tako imenovanega "Projekta SiOK" je bila 
Gospodarska zbornica Slovenije, izvajalec raziskave pa družba Biro Praxis.
Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v Petrolu (5-stopenjska lestvica) se je v letu 
2001 povzpela na 3,54 - v zadnji tovrstni raziskavi so zaposleni raven zadovoljstva 
ocenili s 3,37.

 

Primerjalni pregled rezultatov raziskave zadovoljstva zaposlenih po posameznih kategorijah

  

 

Primerjalni podatki kažejo, da raven zadovoljstva zaposlenih v Petrolu za 6 odstotkov 
presega slovensko povprečje, ki je doseglo oceno 3,34. Nasploh so Petrolovi rezultati 
od slovenskega povprečja in povprečja slovenske trgovine nekoliko višji. Največ, za 
dobrih 8 odstotkov, slovensko povprečje presegajo pri ocenjevanju možnosti za 
učenje, medtem ko najnižji rezultat Petrol dosega pri ocenjevanju pripadnosti 
podjetju in pri poznavanju njegovega poslanstva in ciljev. Na temelju teh ocen je 
družba že pripravila tudi akcijske načrte za izboljšave.

  
3/3

 

  

 



 

  

 

Sistem ravnanja z okoljem družbe Petrol je zasnovan tako, da podpira doseganje 
konkretnih in merljivih okoljevarstvenih ciljev, ki posegajo na področje varovanja 
zraka, tal, voda in ravnanja z odpadki. Med najpomembnejše sodi ekološka 
posodobitev objektov in procesov, kar posledično pomeni tudi zniževanje emisij 
škodljivih snovi, gospodarnejšo izrabo naravnih virov ter manj nesreč pri ravnanju z 
gorivi.

Za dosledno spoštovanje okoljevarstvenih zahtev je odgovoren vsak zaposleni v 
Petrolu, uprava družbe pa je tista, ki jamči za dejansko uresničevanje zastavljenih 
ciljev. Pri tem sta visoka usposobljenost in osveščenost ljudi ključnega pomena. 
Ekološke vsebine zato znotraj celotnega letnega programa dopolnilnega usposabljanja 
zaposlenih v povprečju zavzemajo kar okrog 30 odstotkov. V letu 2001 je njihov delež 
dosegel tretjino.

  

 

Obseg ekoloških investicij v obdobju od leta 
1998 do leta 2001

 

Obseg ekologiji namenjenih sredstev 
sodi med najbolj zgovorne pokazatelje 
okoljevarstvene osveščenosti. V letu 
2001 je Petrol v okviru svojih 
naložbenih sredstev ekologiji namenil 
1,6 milijarde tolarjev. Pretežni del 
sredstev je bil porabljen za ekološko 
posodabljanje bencinskih servisov, 
medtem ko je v predhodnih dveh letih 
Petrol s tovrstnimi sredstvi financiral 
tudi sanacijo svojega osrednjega 
naftnega terminala. Novo večjo 
investicijo načrtuje že v letu 2002, ko 
se bo lotil ekološke prenove svojih 
preostalih naftnih skladišč.

  

 

Vse avtocisterne za prevoz motornih bencinov so že od leta 2000 dalje opremljene s 
sistemi za zaprto pretakanje in preprečevanje prepolnitve, do konca leta 2001 pa je 
Petrol zaprt sistem polnjenja podzemnih rezervoarjev uvedel tudi na 244 bencinskih 
servisih in vseh skladiščih. Vsa skladišča in 252 servisov je opremljenih z tudi 
dvoplaščnimi podzemnimi rezervoarji. Tudi učinkovito pospeševanje železniškega 
transporta v primerjavi s cestnim je precej pripomoglo k temu, da v letu 2001 pri 
rokovanju s Petrolovimi gorivi nesreč in razlitij ni bilo.
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Spoštljiv odnos Petrola do naravnega okolja dokazujejo tudi rezultati rednega 
spremljanja kakovosti goriv, ki ga že od leta 1999 dalje izvaja Laboratorij Petrol. 
Vsebnosti žvepla, svinca in benzena so bile pri gorivih, ki jih zagotavlja Petrol, tudi v 
letu 2001 opazno nižje od zakonsko dovoljenih. Glede na to, da je v preskušanje po 
naključnem izboru zajeta več kot polovica Petrolovih bencinskih servisov, podatki 
monitoringa ponujajo realno sliko o stanju kakovosti skoraj treh četrtin v Sloveniji 
porabljenih tekočih goriv.

  

 

Ljudem oziroma okolju, ki spodbuja njegovo delovanje in razvoj, Petrol že več let 
zapored pomaga tudi k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in k višji kakovosti 
življenja nasploh. Svojo pripadnost in vpetost v širšo družbeno skupnost namreč 
dokazuje tudi z različnimi, zlasti dolgoročnimi oblikami vključevanja v številne športne 
in kulturne, pa tudi humanitarne projekte. 

  

 

Struktura Petrolovih sponzorskih sredstev v letu 2001  
Sponzorstva, ki v povezavi z 
ostalimi komunikacijami 
družbe predstavljajo tudi 
učinkovit način utrjevanja 
ugleda Petrola in njegovih 
blagovnih znamk, med vsemi 
oblikami sodelovanja s širšim 
družbenim okoljem 
zavzemajo najpomembnejše 
mesto. Dobri dve tretjini 
sponzorskih sredstev je Petrol 
v letu 2001 namenil športu, 
ostalo pa podpori kulture in 
umetnosti. Donatorstvo v 
celotnem proračunu zavzema 
dobro desetino. 

  

 

Rdečo nit Petrolovih sponzorstev predstavlja slovenski avtomobilizem, še posebej 
pokal Seicento Petrol, ki se je v veliki meri prav po zaslugi Petrola razvil v 
najmočnejši avtomobilistični pokal v Sloveniji. Mladim voznikom omogoča, da svojo 
drznost in spretnost dokazujejo na karseda varen način, Petrolu pa pomeni priložnost 
za promocijo lastnih blagovnih znamk motornih olj in avtokozmetike, pa tudi za 
utrjevanje vrednot, kakršne so na primer sodelovanje, timsko delo in "fair-play".

Petrolova vloga je zelo izrazita tudi pri podpori zahtevnim kulturnim spektaklom, ki so 
dostopni širši javnosti. Na tem področju tako že dlje časa sodeluje s štirimi 
uveljavljenimi festivali, člani Združenja slovenskih festivalov. Leta 2001 je v okviru 
letnega likovnega natečaja "Otroci odraslim" Petrol mladim ustvarjalcem že enajstič 
zapored omogočil, da se izrazijo in pomerijo v izbranih likovnih spretnostih. Med 
tistimi, ki jim prav tako pomaga že več let zapored, pa je sicer še cela vrsta manjših, 
a zato nič manj kakovostnih kulturnih in umetnostnih prireditev.
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Proces spreminjanja v energetski koncern je dolgoročen - nova podjetja se 
ustanavljajo postopoma, z izločanjem posameznih energetskih dejavnosti iz 
obvladujoče družbe. Večina odvisnih podjetij je povezana z naftno-trgovsko 
dejavnostjo obvladujoče družbe, zato ta po prihodkih, dobičku in ostalih finančnih 
kriterijih še vedno predstavlja glavnino poslovanja skupine.
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Skupina Petrol je v letu 2001 izven skupine prodala 1,96 milijona ton naftnih 
proizvodov. Zaradi ukinitve veleprodaje na Hrvaškem se je količinski obseg prodaje v 
letu 2001 v primerjavi z letom prej zmanjšal za 2 odstotka.

  

 

Ob koncu leta 2001 je bilo v skupini Petrol formalno zaposlenih 1.572 delavcev, 
vključno s franšiznimi bencinskimi servisi pa je poslovne rezultate skupine 
soustvarjalo 2.422 zaposlenih. V primerjavi s koncem leta 2000 je to za 4,6 odstotka 
manj, glede na konec leta 1997 pa se je skupno število zaposlenih zmanjšalo za 16 
odstotkov. 

  

 Gibanje števila zaposlenih v skupini Petrol in na franšiznih bencinskih servisih v 
obdobju od konca leta 1997 do konca leta 2001

 

 

Predvsem na račun prezaposlovanja na franšizne bencinske servise in v odvisna 
podjetja se delež zaposlenih v matičnem podjetju znotraj celotnega števila 
zaposlenih, ki oblikujejo poslovne rezultate skupine Petrol, zmanjšuje že vse od leta 
1997 dalje. V obravnavanem petletnem obdobju se je njihov delež s 95,4 odstotka, 
kolikor je znašal ob koncu leta 1997, do konca leta 2001 znižal na 53,6 odstotka.
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Znašajo 273 milijard tolarjev in so za 3 odstotke višji kot v letu 2000.

  

 
Znaša 36 milijard tolarjev in je za 14 odstotkov višji kot v letu 2000.

  

 Znaša 4,4 milijarde tolarjev, davek od dobička pa 183 milijonov tolarjev.

  

 Znaša 4,2 milijarde tolarjev in je za 556 odstotkov višji kot v letu 2000.

  

 Je konec leta 2001 znašala 120 milijard tolarjev, kar je za 2 odstotka manj kot konec 
leta 2000.

  

 So konec leta 2001 znašala 78 milijard tolarjev oziroma 9 odstotkov več kot konec 
leta 2000.

  

 
So konec leta 2001 znašala 42 milijard tolarjev oziroma 17 odstotkov manj kot konec 
leta 2000. Zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja in kratkoročnih finančnih naložb.

  

 Je konec leta 2001 znašal 64 milijard tolarjev, kar je za 13 odstotkov več kot konec 
leta 2000.

  

 So ob koncu leta 2001 znašale 19 milijard tolarjev oziroma 16 odstotkov več kot 
konec leta 2000.

  

 So konec leta znašale 38 milijard tolarjev oziroma 23 odstotkov manj kot konec leta 
2000, kar je zlasti posledica zmanjšanja kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. 
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Naslov: Ljubljana, Dunajska 50
Dejavnost: Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Direktor: Mariča Lah
Delež: 100 %
Telefon: 00386 (1) 4714 815
E-pošta: marija.lah@petrol.si

V letu 1999 kupljeno podjetje Shell Slovenija je 
matična družba z vpisom v sodni register 
preimenovala v Destilat. Gre za družbo, ki 
matičnemu podjetju oddaja v najem svoje 
bencinske servise, promet, ki ga ustvarjajo, pa 
se izkazuje v prihodkih matične družbe.

V letu 2001 je Destilat iz naslova najemnin 
ustvaril 148,7 milijona tolarjev čistih prihodkov 
od prodaje, leto pa sklenil s čistim dobičkom v 
višini 299 tisoč tolarjev.

Kapital družbe je ob koncu leta 2001 znašal 
2,67 milijarde tolarjev.

  

 

Naslov: Ciper, Limassol, Ariadne 
House, Office 52, 333 28th October 
Street
Dejavnost: Trgovina z nafto in 
naftnimi derivati 
Direktor: Lojze Blenkuš
Delež: 100 %
Telefon: 00357 (5) 586 039
E-pošta: cypet@logos.cy.net

Cypet-Trade je hčerinsko podjetje v 100-
odstotni lasti dunajske družbe Petrol Trade, 
ustanovljeno pa je bilo ob koncu leta 1998. 
Temeljna dejavnost podjetja Cypet-Trade je 
posredovanje pri trgovini z nafto in njenimi 
derivati.

Leto 2001 je družba sklenila s 689 milijoni 
tolarjev čistih prihodkov od prodaje in s čistim 
dobičkom v višini 661,6 milijona tolarjev.

Kapital družbe je ob koncu leta 2001 znašal 
31,6 milijona tolarjev.

  

 

Naslov: Ciper, Limassol, Ariadne 
House, Office 52, 333 28th October 
Street
Dejavnost: Trgovina z nafto in 
naftnimi derivati 
Direktor: Lojze Blenkuš
Delež: 100 %
Telefon: 00357 (5) 586 039
E-pošta: cypet@logos.cy.net

Cypet Oils je bil ustanovljen ob izteku leta 1989. 
Enako kot dunajski Petrol Trade je tudi Cypet 
Oils prek trgovanja in financiranja naftnih 
poslov tesno vpet v poslovanje Petrolove 
poslovne skupine.

V letu 2001 je Cypet Oils prodal 1.039.529 ton 
proizvodov iz nafte, s čimer je ustvaril 61,9 
milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 
170,6 milijona tolarjev čistega dobička.

Kapital družbe je ob koncu leta 2001 znašal 3,2 
milijarde tolarjev.
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Naslov: Hrvaška, Zagreb, Ilica 71 
Dejavnost: Trgovina z naftnimi 
derivati 
Direktor: Igor Meh
Delež: 100 %
Telefon: 00385 (1) 484 69 16
E-pošta: igor.meh@petrol.si 

Družba Petrol Trgovina je bila ustanovljena leta 
1996. Na Hrvaškem trguje z naftnimi proizvodi 
in z blagom za široko porabo.

V letu 2001 je družba poslovala prek petih 
bencinskih servisov. Prodala je 17.235 ton 
naftnih proizvodov, s čimer je ustvarila 2,8 
milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 
10,7 milijona tolarjev čistega dobička.

Družba je bila v letu 2001 dokapitalizirana, tako 
da je njen kapital ob koncu leta znašal 1,77 
milijarde tolarjev.

  

 

Naslov: Bosna in Hercegovina, 
Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1 
Dejavnost: Trgovina z naftnimi 
derivati 
Direktor: Silvo Komar
Delež: 100 %
Telefon: 00387 33 483 189 
E-pošta: silvo.komar@petrol.si

Podjetje Petrol BH Oil Company je pričelo 
poslovati v začetku leta 1999, ustanovljeno pa 
je bilo za samostojno nastopanje Petrola na 
področju veleprodaje, maloprodaje in drugih 
komercialnih poslov ter vlaganj na področju 
Bosne in Hercegovine.

Družba je ob koncu leta 2001 razpolagala z 9 
bencinskimi servisi, ki poslujejo po sistemu 
franšize.

V letu 2001 je Petrol BH Oil Company prodal 
59.689 ton proizvodov iz nafte, s tem pa 
ustvaril 6,1 milijarde tolarjev čistih prihodkov od 
prodaje in 189,5 milijona tolarjev čistega 
dobička.

  

 

Naslov: Ljubljana, Dunajska 50
Dejavnost: Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi 
Direktor: Mariča Lah
Delež: 100 %
Telefon: 00386 (1) 4714 815
E-pošta: marija.lah@petrol.si

V letu 1999 kupljeno podjetje Shell Slovenija je 
matična družba z vpisom v sodni register 
preimenovala v Destilat. Gre za družbo, ki 
matičnemu podjetju oddaja v najem svoje 
bencinske servise, promet, ki ga ustvarjajo, pa 
se izkazuje v prihodkih matične družbe.

V letu 2001 je Destilat iz naslova najemnin 
ustvaril 148,7 milijona tolarjev čistih prihodkov 
od prodaje, leto pa sklenil s čistim dobičkom v 
višini 299 tisoč tolarjev. 

Kapital družbe je ob koncu leta 2001 znašal 
2,67 milijarde tolarjev.
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Naslov: Gozd Martuljek, Jezerci 21
Dejavnost: Dejavnost hotelov in 
podobnih objektov 
Direktor: Ljudmila Potočnik
Delež: 100 %
Telefon: 00386 (4) 588 01 20
E-pošta: hotel.spik@petrol.si

Hotel Špik, ki je posloval v okviru Petrolove 
gostinske dejavnosti, je bil ob izteku leta 1999 
oddan v najem podjetju Hotel Špik, d.o.o. 
Temeljni namen izločitve hotelirske dejavnosti 
je bil predvsem v aktivnejšem trženju storitev.

V letu 2001 je podjetje zabeležilo 42.890 
nočitev, kar je za 11,6 odstotka več kot leto 
prej. Čisti prihodki od prodaje v višini 208 
milijonov tolarjev so se glede na leto 2000 
povečali za 11 odstotkov, kljub temu pa je 
podjetje leto 2001 sklenilo z izgubo v višini 7,9 
milijona tolarjev izgube. Ta je bila sicer za 41 
odstotkov manjša kot v letu 2000.

Ob koncu leta je 2001 kapital družbe Hotel Špik 
znašal 7,1 milijona tolarjev.

  

 

Naslov: Ljubljana, Dunajska 50
Dejavnost: Dejavnost restavracij in 
gostiln 
Direktor: Ljubo Jasnič
Delež: 100 %
Telefon: 00386 (1) 47 14 702 
E-pošta: gostinstvo@petrol.si

Podjetje Petrol Gostinstvo je pričelo poslovati v 
začetku leta 2001, in sicer po izpeljani sanaciji 
gostinske dejavnosti, ki je bila do konca leta 
2000 vključena v matično podjetje. 
V letu 2001 je podjetje poslovalo s šestimi 
avtocestnimi bistroji, interno restavracijo, 
motelom in petimi specializiranimi avtocestnimi 
restavracijami "Na jasi".

Podjetje je leto 2001 sklenilo z 1,56 milijarde 
tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 10,4 
milijona tolarjev čistega dobička.

Kapital podjetja je ob koncu leta 2001 znašal 
588 milijonov tolarjev.
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Naslov: Ljubljana, Dunajska 50
Dejavnost: Plinska dejavnost - 
proizvodnja plina, distribucija 
plinastih goriv po plinovodni mreži
Direktor: Štefan Mitja Lebar
Delež: 100 %
Telefon: 00386 (1) 4714 911
E-pošta: stefan.lebar@petrol.si

V podjetje Petrol Plin se je ob izteku leta 2001 
preoblikoval Apegas, ki je kot podjetje za 
gradnjo plinovodnih omrežij in oskrbo 
uporabnikov z utekočinjenim naftnim plinom 
začel poslovati sredi leta 1995.

Matična družba Petrol je namreč v letu 2001 od 
preostalih dveh družbenikov, italijanskega 
Agipgasa in ljubljanskega Euroeasta odkupila 
poslovna deleža in v Apegasu prevzela 100-
odstotno lastništvo.

Apegas je združila z lastno organizacijsko enoto, 
ki se je ukvarjala s plinsko dejavnostjo, in ga 
preoblikovala v podjetje Petrol Plin, ki je s 
kapitalom v višini 1,1 milijarde tolarjev in s 
pridobljenimi 14 koncesijami za plinifikacijo 
dejansko začelo poslovati v začetku leta 2002.

  

 

Naslov: Ljubljana, Dunajska 50
Dejavnost: Trgovina in zastopanje, 
trgovanje z električno energijo 
Direktor: Bojana Fortuna Vister
Delež: 51 %
Telefon: 00386 (1) 4714 860
E-pošta: bojana.fortuna@petrol.si

Družba ElektroPetrol je najmlajše podjetje v 
skupini Petrol. Oktobra 2001 sta jo skupaj 
ustanovila matični Petrol, ki je njen 51-odstotni 
lastnik, in avstrijski Estag AG, ki je lastnik 49-
odstotnega deleža ElektroPetrola.

Podjetje razpolaga z licenco za trženje, 
zastopanje in posredovanje električne energije, 
prve konkretne posle pri trženju elektrike pa 
načrtuje v letu 2003.

Ob koncu leta 2001 je kapital družbe znašal 2,1 
milijona tolarjev.
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Računovodsko poročilo je sestavljeno iz petih delov.

Uvodnemu nagovoru članice uprave, odgovorne za finančno in računovodsko 
področje, v drugem delu sledijo računovodski izkazi - izkaz uspeha, bilanca stanja in 
izkaz finančnih tokov družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d. d. , Ljubljana, skupaj 
z neodvisnim revizijskim mnenjem. Ti dokumenti so dodatno ilustrirani s pregledom 
pomembnejših kazalnikov gospodarnosti, likvidnosti in uspešnosti poslovanja, 
zadolženosti oziroma finančnega ravnotežja ter dopolnjeni s podatki o Petrolovih 
delnicah.

V tretjem delu sledi prikaz računovodskih pravil in metod vrednotenja, ki temeljijo na 
Slovenskih računovodskih standardih in ki so bili uporabljeni pri pripravi 
računovodskega poročila za družbo Petrol, Slovenska naftna družba, d. d. , in skupino 
Petrol, d.d.

Poročilo se nadaljuje s podrobneje razčlenjenim izkazom uspeha in bilanco stanja 
družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d. d. , Ljubljana, tema dvema dokumentoma 
pa sledijo podrobna pojasnila posameznih postavk.
Zadnji del zajema računovodske izkaze skupine Petrol, izkaz uspeha, bilanco stanja in 
izkaz finančnih tokov skupaj z neodvisnim revizijskim mnenjem. Zaključujejo ga 
pojasnila o posameznih postavkah predstavljenih izkazov skupine.  

  

 



 

  

 

Finančno zdrava in uspešna družba
Kosmati dobiček družbe se je v primerjavi z letom 2000 povišal za 14 odstotkov, 
dobiček iz poslovanja se je skorajda potrojil, ustvarjeni čisti dobiček družbe pa je bil 
več kot dvakrat višji kot v letu 2000. Donosnost na povprečni kapital se je s 3,54 
odstotka povzpela na 6,76 odstotka. Ob koncu leta 2001 so bile obveznosti iz 
poslovanja za tretjino nižje kot ob koncu prejšnjega leta, za 13 odstotkov pa so se 
glede na leto prej znižale tudi terjatve iz poslovanja. Stroški iz poslovanja so realno 
za 4 odstotke nižji od tistih iz leta 2000. Razmerje med dolgoročnim dolgom in 
kapitalom ne dosega 13 odstotkov, kritje odhodkov za obresti z denarnim tokom je 
dobro, enako velja tudi za koeficienta tekoče in pospešene likvidnosti.

Večji interes med investitorji
Uspešno poslovanje družbe se je odrazilo tudi v gibanju tečaja Petrolove delnice. Ta 
je v letu 2001 naraščal hitreje od borznega indeksa SBI, delnica Petrola pa je bila 
med najbolj donosnimi delnicami na Ljubljanski borzi. Razloge za to pripisujemo 
predvsem dobrim finančnim rezultatom družbe, ki so med investitorji okrepili 
zaupanje v poslovno prihodnost Petrola. K večjemu zanimanju investitorjev za Petrol 
so veliko pripomogli tudi številni pogovori z domačimi in tujimi analitiki, redno 
obveščanje finančne javnosti o rezultatih ter o vseh ostalih pomembnejših poslovnih 
dogodkih v Petrolu ter intenzivno komuniciranje dolgoročne razvojne strategije 
družbe, ki je bila med drugim predstavljena tudi na mednarodni konferenci za 
investitorje v Londonu.

Odličen investicijski potencial
Petrol, ki se bo na dolgi rok razvil v celovito energetsko družbo, namerava do konca 
leta 2005 v razvoj svoje osrednje dejavnosti in v širjenje na nova poslovna področja 
investirati kar 78 milijard tolarjev. Samo v letu 2001 smo naložbam v stalna sredstva 
namenili 8,2 milijarde tolarjev, kar je za 20 odstotkov več kot v letu 2000. V ta 
namen smo najeli tudi dve novi dolgoročni posojili, in sicer 2 milijardi tolarjev in 10 
milijonov evrov. Dolgoročna zadolženost Petrola se je tako iz 9 odstotkov, kolikor je 
znašala leto prej, povzpela na 12,8 odstotka v letu 2001. Takšno kapitalsko razmerje 
je zdravo in družbi pri nadaljnjem zadolževanju še vedno pušča odprte vse možnosti. 
Investicijski potencial za uresničevanje dolgoročnega razvojno naložbenega načrta je 
odličen.

Preraščanje v energetski koncern
Pomembnejši premiki pri preoblikovanju Petrola v energetski koncern so bili v letu 
2001 že doseženi. Iz obvladujoče družbe smo v odvisna podjetja izločili vse 
dejavnosti, razen osrednje, to je trgovanja s proizvodi iz nafte in ostalim trgovskim 
blagom. Skupino Petrol je tako v letu 2001 poleg matične družbe sestavljalo še 10 
odvisnih podjetij, katerih večina je povezana z dejavnostjo obvladujoče družbe. Ta 
zato z vidika prihodkov, dobička in ostalih finančnih kategorij še vedno predstavlja 
glavnino poslovanja.

Krepitev finančne funkcije
Širitev koncerna je narekovala tudi okrepitev finančne funkcije. Ta je prerasla v 
strateško korporativno funkcijo, ki na ravni koncerna pokriva področje oblikovanja 
finančne in investicijske politike, izvajanja kontrolinga, zagotavljanja finančnih virov 
ter kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, vodenja davčne politike, 
upravljanja s tveganji ter oblikovanja kapitalske politike in politike dividend. 
Močan finančni položaj, visoka kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost, 
posledično pa odlične razvojne možnosti dokazujejo, da je delovanje Petrolove 
finančne funkcije učinkovito. Družba pri bankah in ostalih finančnih ter poslovnih 
partnerjih dosega najvišje bonitete in s tem tudi najboljše pogoje financiranja oziroma 
kreditiranja. Z vidika finančnih tveganj je način poslovanja Petrola varen.

Dolgoročno naravnana kapitalska politika
Petrolova kapitalska politika temelji na dolgoročnem maksimiranju delničarskih 
donosov in na vzpostavljanju optimalnega razmerja med lastniškim in dolžniškim 
kapitalom. Dolgoročno stabilno politiko izplačevanja dividend, za katero si prizadeva 
uprava, so na vseh dosedanjih skupščinah potrdili tudi delničarji družbe. Skladno s 
takšno usmeritvijo je oblikovan tudi predlog razdelitve bilančnega dobička za leto 
2001.
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Zniževanje cenovnih in tečajnih tveganj
Učinkovito obvladovanje različnih finančnih tveganj, med katerimi so 
najpomembnejša cenovna in tečajna tveganja, Petrol zagotavlja s celovitim 
strateškim pristopom ter s premišljenim načrtovanjem in nadziranjem vseh tistih 
poslovnih procesov, pri katerih se ta tveganja pojavljajo. Osrednji cilj Petrolovega 
zavarovanja pred cenovnimi in tečajnimi tveganji je varovanje marže, kakršno 
priznava veljavni model oblikovanja cen naftnih derivatov. Cenovna tveganja, ki so se 
močno znižala že s samo uvedbo cenovnega modela, zato dodatno zmanjšujemo še z 
natančnim usklajevanjem časovnih obdobij med nabavo in prodajo. V določenih 
primerih cene naftnih derivatov zavarujemo še na trgu OTC, in sicer povečini s 
cenovno blagovnimi swapi in opcijami. Vse od uvedbe cenovnega modela dalje 
sistematično varujemo tudi vse tankerske dobave derivatov, primarni cilj teh 
zavarovanj pa je doseganje tečajev, kakršne priznava model oblikovanja cen. Pred 
tveganjem zaradi nihanja tečaja ameriškega dolarja se varujemo s terminskimi 
(forward) pogodbami oziroma z uporabo instrumentov, kot so EUR/USD, SIT/USD in 
SIT/EUR.

Zmanjševanje terjatev in obveznosti iz poslovanja
Precejšnjo pozornost namenjamo tudi spremljanju terjatev iz poslovanja oziroma 
njihovi izterjavi. V letu 2001 je bilo uvedenih sicer manj prisilnih poravnav kot v 
predhodnem letu, njihovo število pa je bilo še vedno bistveno večje kot v obdobju 
pred sprejetjem zakona o finančnem poslovanju. Negativne trende na tem področju 
pa nam je uspelo zaustaviti; povprečni čas vezave terjatev se je skrajšal, obseg 
terjatev pa je bil ob koncu leta 2001 za 3,5 milijarde tolarjev manjši kot ob koncu 
predhodnega leta. K temu je v veliki meri pripomogla tudi nadgradnja informacijskega 
sistema za spremljanje terjatev, ki po novem omogoča ustavitev prodaje kupcem v 
primeru, da njihov dolg presega mejo dopustne izpostavljenosti. 
Za 14,8 milijard tolarjev so se glede na leto prej znižale tudi obveznosti iz poslovanja. 
Te so ob koncu leta 2001 znašale 32,5 milijarde tolarjev, ob koncu predhodnega leta 
pa so dosegale 47,4 milijarde tolarjev. Temeljni razlog za več kot 30-odstotno 
znižanje je v davčnih obveznostih, ki smo jih poravnali na zadnji dan poslovnega leta, 
medtem ko smo tovrstne obveznosti iz leta 2000 poravnali šele na začetku 
naslednjega poslovnega leta. Dodatno pa so na znižanje obveznosti vplivale tudi nižje 
cene naftnih derivatov in z njimi povezane nižje vrednosti zalog v primerjavi s 
stanjem ob koncu leta 2000.

Trdne povezave s finančnim okoljem
Skladno s prenovo slovenskega plačilnega prometa je Petrol v letu 2001 svoj tolarski 
plačilni promet z Agencije za plačilni promet prenesel na komercialne banke. Družba 
je odprla tri transakcijske račune, in sicer pri Novi Ljubljanski banki, Novi kreditni 
banki Maribor in SKB banki. Omenjene banke so svoje informacijske sisteme 
prilagodile Petrolovemu, zato se vse transakcije sočasno beležijo tako v bančnih kot v 
Petrolovem informacijskem sistemu. 
Nasploh so razmerja, ki nam jih je v Petrolu uspelo vzpostaviti s svojim ožjim in 
širšim finančnim okoljem, zelo korektna. Podporo bank in ostalih finančnih ustanov 
ocenjujemo kot izjemno profesionalno, enako pa velja tudi za odnose z borznimi in 
finančnimi analitiki. Jasna razvojna strategija skupaj z dobrim poslovnim rezultatom 
pa je tisto, kar je tudi med investitorji utrdilo zaupanje v Petrol. 
Partnerski način sodelovanja bomo s transparentnim poslovanjem, doslednim 
spoštovanjem dogovorov in s pravočasnim izpolnjevanjem lastnih obveznosti utrjevali 
tudi v prihodnje.

Upravičena finančna samozavest
Ostale večje projekte, s katerimi smo v preteklem mandatnem obdobju povečevali 
učinkovitost finančne funkcije, pa je sicer v grobem mogoče strniti v oblikovanje 
modela optimalnih virov financiranja, optimalne politike naložb in optimalne 
kapitalske strukture skupine Petrol, v izdelavo strategije zavarovanj za vse vrste 
tveganj, ki jim je izpostavljen Petrol, v nadgradnjo sistema koncernskega načrtovanja 
in spremljanja uspešnosti ter vzpostavitev učinkovitih mehanizmov nadzora po 
posameznih mestih odgovornosti. 
V finančnem rezultatu, s katerim je Petrol sklenil leto 2001, so se prvi učinki 
navedenih prizadevanj že odrazili. Osebno pa ocenjujem, da skupina Petrol tudi na 
dolgi rok razpolaga s takšno finančno močjo, ki bo omogočila njeno preoblikovanje v 
enega pomembnejših energetskih koncernov jugovzhodne Evrope.

Poldka Breznik,
članica uprave
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Revizijo računovodskih izkazov Petrol, Slovenska naftna družba, d. d., in Poslovne 
skupine Petrola za leto 2001 je opravlila družba Deloitte & Touche, d. o. o., Ljubljana 
na podlagi sklepa 7. skupščine delničarjev z dne 05. julija 2001 in v skladu s 54. 
členom Zakona o gospodarskih družbah.

V skladu s sklepom je bila opravljena revizija izkazov uspeha, izkazov stanja in 
finančnih tokov družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., in poslovne skupine 
Petrol za leto 2001, ki se je končalo 31. 12. 2001. Revizija je bila opravljena v skladu 
z mednarodnimi revizijskimi standardi in splošnimi pogoji ter smernicami za 
revidiranje računovodskih izkazov, ki jih je sprejel Slovenski institut za revizijo.
Za naštete računovodske izkaze je odgovorna uprava družbe Petrol, Slovenska naftna 
družba, d.d., za izraženo mnenje v poročilu o revidiranju pa je odgovorna revizijska 
družba Deloitte & Touche revizija, d. o. o., Ljubljana.

Revizija je bila opravljena v času od 24. septembra do 12. oktobra 2001 in od 11. 
februarja do 8. marca 2002.

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

Kaj pride tukaj???

 

  

 



 

 

 
      indeks
 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Prodana količina nafte in naftnih derivatov (v tonah) 1.876.169 1.918.452 1.989.290 2.040.538 2.040.538 98
Število prodajnih mest (bencinskih servisov) 280 280 281 277 276 100
       
Število zaposlenih 1.298 1.860 2.277 2.588 2.751 70
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indeks

31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
I. stopnja 41 139 206 253 321 29
II. stopnja 123 167 203 250 284 74
III. stopnja 12 55 69 97 114 22
IV. stopnja 403 650 882 1.100 1.205 62
V. stopnja 464 588 650 610 592 79
VI. stopnja 75 88 96 108 93 85
VII. stopnja 150 145 140 143 128 103
Magistri in doktorji 30 28 31 27 14 107

1.298 1.860 2.277 2.588 2.751 70
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      indeks
 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Bruto fakturirana realizacija 308.838.690 290.776.117 204.332.442 186.219.762 190.603.238 106
Davki 46.814.850 43.202.739 58.330.017 87.224.952 69.006.021 108
Čisti prihodki iz prodaje 262.023.840 247.573.378 146.002.425 98.994.810 121.597.217 106
Kosmati dobiček iz prodaje 32.430.300 28.556.146 27.938.115 29.726.367 26.372.258 114
Dobiček iz poslovanja 3.964.299 1.424.632 -306.930 2.759.140 2.942.626 278
Čisti dobiček poslovnega leta 4.075.180 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 213
Denarni dobiček (čisti dobiček + amortizacija neekoloških 
sredstev) 8.553.826 5.872.669 3.939.489 6.872.227 6.812.297 146
       
Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva 5.398.069 3.578.885 6.684.160 5.995.987 5.398.100 151
Celotna sredstva 121.816.766 122.437.976 102.615.613 85.836.525 88.167.650 99
Kapital 63.769.024 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 112
Obveznosti iz financiranja 14.799.571 6.507.622 8.374.099 1.870.434 2.512.298 227
Dolgoročne obveznosti iz financiranja 8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
Kratkoročne finančne naložbe - obveznosti iz financiranja -12.865.750 -1.360.521 -5.751.786 3.124.889 4.390.362 946
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      indeks
Vrednosti v odstotkih (%) 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Kosmati dobiček iz prodaje / čisti prihodki iz prodaje brez trošarin (%) 19,26 16,63 25,96 30,03 21,69 116
čisti dobiček poslovnega leta / čisti prihodki iz prodaje brez trošarin (%) 2,42 1,11 0,20 3,40 2,66 218
čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital (%) 6.76 3,54 0,44 7,28 7,83 191
Dobiček iz poslovanja brez redne amortizacije in popravka obratnih sredstev/čisti 
prihodki iz prodaje brez trošarin

5,3 3,42 4,56 6,88 5,96 155

Dobiček iz poslovanja /čisti prihodki iz prodaje brez trošarin 2,36 0,82 -0,29 2,79 2,42 288
      

Gibljiva sredstva / kratkoročne obveznosti 0,97 0,95 0,93 1,11 1,11 102
Obveznosti iz financiranja/kapital 0,23 0,11 0,16 0,04 0,06 209
Neto obveznosti iz financiranja/kapital 0,20 0,02 0,11 -0,06 -0,10 1.000
Dolgoročne obveznosti iz financiranja/kapital 0,13 0,09 0,08 0,01 0,02 144
Kritje obresti* 9,07 3,02 1,43 6,47 6,03 300
* (celotni dobiček+odhodki za obresti)/odhodki za obresti
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       indeks
v 000 SIT Pojasnila 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
  
čisti prihodki iz prodaje * 262.023.840 247.573.378 146.002.425 98.994.810 121.597.217 106

Nabavna vred. blaga ali proiz. 
stroški prodanih količin *

(229.593.540)(219.017.232)(118.064.310)(69.268.443)(95.224.959) 105

Kosmati dobiček iz prodaje 32.430.300 28.556.146 27.938.115 29.726.367 26.372.258 114
 

Stroški prodaje C.; (24.482.855) (23.969.340) (24.786.216)(21.586.279)(17.337.484) 102
Stroški uprave C.; (4.647.852) (3.964.777) (4.290.235) (6.239.682) (6.092.148) 117
Drugi prihodki od poslovanja 28.; 664.706 802.603 831.406 858.734 83
Dobiček iz poslovanja 3.964.299 1.424.632 (306.930) 2.759.140 2.942.626 278

 
Prihodki na podlagi deležev iz
dobička podjetij v skupini

07.; 1.167.007 1.379.265 495.961 446.200 714.959 85

Prihodki na podlagi deležev iz
dobička drugih povezanih podjetij

07.; 0 57.948 0 140.142 0 -

Prihodki na podlagi deležev iz
dobička drugih

07.; 249.454 85.600 69.941 54.398 40.704 291

Prihodki od obresti in drugi prihodki
od financiranja 

E., 08. 
10.;

4.256.163 6.383.919 2.456.992 3.467.652 5.272.071 67

Prihodki od financiranja 5.672.624 7.906.732 3.022.894 4.108.392 6.027.734 72
         
Odpisi dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb

(789,211) (318.581) (258.757) (1.015.580) (1.158.921) 248

Odhodki za obresti in drugi
odhodki financiranja 

E.; (4.588.756) (8.165.190) (2.536.590) (2.794.273) (4.354.109) 56

Odhodki financiranja 09.; (5.377.967) (8.483.771) (2.795.347) (3.809.853) (5.513.030) 63
         

Dobiček iz rednega delovanja 4.258.956 847.593 (79.383) 3.057.679 3.457.330 502
         

Izredni prihodki F., 11.; 562.496 2.073.007 796.836 1.455.203 521.028 27
Izredni odhodki F., 12.; (717.859) (906.167) (498.277) (881.535) (281.696) 79
Celoten dobiček 4.103.593 2.014.433 219.176 3.631.347 3.696.662 204

         
Davki iz dobička G., 13.; (28.413) (102.498) 0 (266.264) (460.428) 28
Čisti dobiček poslovnega leta 4.075.180 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 213
 
* Z uvedbo zakona o trošarinah, ki je v veljavi od 1.julija 1999, so prihodki iz prodaje in nabavna vrednost prodanega blaga * v 
letu 1999 povečani za znesek trošarine v višini 38.375.470 tisoč SIT, v letu 2000 pa za znesek 75.906.218 tisoč SIT ter
* v letu 2001 za znesek 93.604.633 tisoč SIT.
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       indeks
v 000 SIT Pojasnila 31.12.01 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Sredstva        
        
Stalna sredstva        
Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 14.; 408.407 352.659 315.207 275.988 146.372 116
Opredmetena osnovna sredstva H., 15. 16.; 63.464.792 59.103.865 55.343.879 49.405.383 44.534.385 107
Dolgoročne finančne naložbe I., 17., 18.; 19.457.729 16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911 121
Popravek kapitala K.; 637.919 617.892 720.115 665.198 141.322 103
Skupaj stalna sredstva  83.968.847 76.181.887 69.487.084 58.466.859 53.536.990 110
        
Gibljiva sredstva        
Zaloge L., 19.; 9.349.546 10.511.610 8.268.405 4.228.016 5.464.796 89
Dolgoročne terjatve iz poslovanja M., 20.; 21.019 46.501 84.695 227.364 787.165 45
Kratkoročne terjatve iz poslovanja N., 21., 22.; 22.850.115 26.356.338 17.884.845 14.896.316 18.640.890 87
Kratkoročne finančne naložbe I., 23.; 1.933.821 5.147.101 2.622.313 4.995.323 6.902.660 38
Denarna sredstva O., 24.; 3.405.985 3.801.208 3.914.396 2.793.501 2.644.962 90
Aktivne časovne razmejitve P., 25.; 287.433 393.331 353.875 229.146 190.187 73
Skupaj gibljiva sredstva  37.847.919 46.256.089 33.128.529 27.369.666 34.630.660 82
        
Skupaj sredstva  121.816.766 122.437.976 102.615.613 85.836.525 88.167.650 99
 
Obveznosti do virov sredstev        
        
Kapital        
Osnovni kapital  12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 100
Vplačani presežek kapitala  2.383 930 930 930 0 256
Rezerve 29.; 14.585.346 11.591.789 11.655.983 9.984.055 8.365.938 126
Prenešeni čisti dobiček prejšnjih let  2.793.260 2.698.075 3.300.659 2.135.913 2.115.284 104
Revalorizacijski popravek kapitala  31.832.639 28.101.271 23.645.641 20.741.381 17.512.908 113
Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta*  2.037.590 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 107
Skupaj kapital R., 26.; 63.769.024 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 112
        
Dolgoročne obveznosti        
Dolgoročne rezervacije S., 30.; 10.121.586 10.518.328 11.652.283 11.777.744 12.430.191 96
Dolgoročne obveznosti iz financiranja T., 31.; 8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja U.; 136.025 9.095 8.497 8.122 7.962 1.496
Skupaj dolgoročne obveznosti  18.394.186 15.683.366 15.590.511 12.474.517 13.278.761 117
        
Kratkoročne obveznosti        
Kratkoročne obveznosti iz financiranja T., 32.; 6.662.996 1.351.679 4.444.368 1.181.783 1.671.690 493
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja U., 33., 34.; 32.549.370 47.363.475 30.969.648 23.281.697 29.289.530 69
Pasivne časovne razmejitve J., V., 35.; 441.180 1.217.650 270.891 153.360 179.499 36
Skupaj kratkoročne obveznosti  39.653.556 49.932.804 35.684.907 24.616.840 31.140.719 79
        
Skupaj obveznosti do virov sredstev  121.816.766122.437.976 102.615.613 85.836.525 88.167.650 99
* Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta je že zmanjšan za polovico in prenesen v proste rezerve v skladu s 3. 
* odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela F  
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Stopenjski      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Denarna sredstva na začetku poslovnega leta 4.067.293 4.262.777 3.005.807 2.843.334 2.092.955 95
       
Prihodki 268.923.666 258.328.645 150.653.561 104.558.405 128.145.980 104
Odhodki brez amortizacije in oblikovanja
dolg. rezervacij (259.676.721) (251.606.183) (146.016.151) (97.439.362) (120.873.255) 103
Davki in deleži iz dobička (28.413) (102.498) 0 (266.264) (460.428) 28
       
Nepopravljeni čisti pritoki pri 
poslovni dejavnosti 13.285.825 10.882.741 7.643.217 9.696.113 8.905.252 122

       
Povečanje obveznosti iz poslovanja
in pasivnih časovnih razmejitev 0 14.560.020 6.024.175 0 3.256.124 -

Zmanjšanje obveznosti iz poslovanja
in pasivnih časovnih razmejitev (18.864.951) 0 0 (8.244.585) 0 -

Povečanje terjatev iz poslovanja
in aktivnih časovnih razmejitev 0 (6.841.971) (1.803.774) 0 (2.617.969) -

Zmanjšanje terjatev iz poslovanja
in aktivnih časovnih razmejitev (5.513.335) 0 0 5.736.784 0 -

Povečanje zalog 0 (1.507.317) (3.719.060) 0 0 -
Zmanjšanje zalog 1.897.876 0 0 1.646.640 551.617 -
       
Popravljeni čisti pritoki pri poslovni 
dejavnosti 1.832.085 17.093.473 8.144.558 8.834.952 10.095.024 11

       
Pobotano povečanje neopredmetenih
dolgoročnih sredstev (155.098) (109.575) (102.226) (180.379) (60.326) 142

Pobotano zmanjšanje neopredmetenih
dolgoročnih sredstev 0 0 0 0 0 -

Pobotano povečanje opredmetenih
osnovnih sredstev 5.242.971 (3.469.308) (6.581.933) (5.815.608) (5.337.774) 121

Pobotano zmanjšanje opredmetenih
osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 -

Pobotano povečanje dolgoročnih
finančnih naložb 2.222.736 (1.832.984) (4.370.451) 0 0 -

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih
finančnih naložb 0 0 0 1.248.239 300.297 -

Pobotano povečanje kratkoročnih
finančnih naložb 0 (2.291.402) 0 0 0 -

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih
finančnih naložb 3.573.577 0 2.752.655 2.425.036 3.727.860 -

       
Čisti pritoki (odtoki) pri poslovni
in investicijski dejavnosti (2.215.143) 9.390.204 (157.397) 6.512.240 8.725.081 -
       
Povečanje kapitala izven dobička
poslovnega leta 0 0 0 0 0 -

Zmanjšanje kapitala izven dobička
poslovnega leta (1.105.488) (972.529) (1.269.150) (2.162.474) (2.084.069) 114

Pobotano povečanje dolgoročnih
rezervacij 0 0 0 0 0 -

Pobotano zmanjšanje odkupljenih
lastnih delnic 23.226 166.313 3.031   14

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih 
rezervacij (1.133.025) (2.171.008) (1.023.600) (725.978) (1.278.832) 52

Pobotano povečanje dolgoročnih 
obveznosti
iz financiranja

2.619.716 876.466 3.188.743 0 0 299

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih
obveznosti iz financiranja 0 0 0 (215.003) (3.963.970) -

Pobotano povečanje kratkoročnih
obveznosti iz financiranja 5.216.699 0 3.172.769 0 1.246.752 -

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih
obveznosti iz financiranja 0 (3.488.238) 0 (615.284) 0 -

Pobotano povečanje obveznosti do
lastnikov iz dobička 0 0 0 0 0 -
Pobotano zmanjšanje obveznosti do
lastnikov iz dobička 0 0 0 0 0 -
       
Končno stanje denarnih sredstev 3.405.985 3.801.208 3.914.396 2.793.501 2.644.962 90
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 kazalnik formula 2001 2000 1999 1998 1997
        
        
1. Gospodarnosti       
1.1 skupne gospodarnosti celotni prihodki

/ celotni odhodki brez davka; 101,6% 100,8% 100,2% 103,6% 103,0%
        
1.2 gospodarnosti poslovanja prihodki iz poslovanja

/ odhodki poslovanja; 101,5% 100,6% 99,8% 102,8% 102,5%
        
        
2. Likvidnosti       
2.1 količnik tekoče likvidnosti gibljiva sredstva 

/ krat. obveznosti; 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1
2.2 količnik pospešene likvidnosti (gibljiva sredstva -zaloge) 

/ kratk. obveznosti; 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9
2.3 količnik obračanja terjatev prihodki od prodaje pred davki 

/ povprečne kratkoročne terjatve iz poslovanja; 12,6 13,2 12,5 11,1 11,7
2.4 količnik obračanja obveznosti nabavna vrednost blaga 

/ povprečne kratkoročne obveznosti iz poslovanja; 5,8 5,6 4,4 2,6 3,6
2.5 količnik obračanja zalog čisti prihodki iz prodaje 

/ povprečne zaloge; 26,4 26,4 23,4 20,4 22,2
2.6 dnevi vezave terjatev povprečne kratkoročne terjatve iz poslovanja 

/ (prihodki iz prodaje pred davki / 360); 29 27 29 32 31
2.7 dnevi vezave zalog povprečne zaloge 

/ (čisti prihodki iz prodaje / 360); 14 14 15 18 16
        
        
3. Uspešnosti       
3.1 dobičkonosnost prihodkov 

iz poslovanja
dobiček iz poslovanja
/ čisti prihodki od prodaje; 1,5% 0,6%  2,8% 2,4%

3.2 dobičkonosnost vseh 
prihodkov

čisti dobiček / celotni prihodki (iz poslovanja, 
financiranja in izredni); 1,5% 0,7% 0,2% 3,2% 2,5%

3.3 donosnost lastniškega
kapitala (ROE)

čisti dobiček / lastniški kapital;
6,8% 3,5% 0,4% 7,3% 7,8%

3.4 donosnost sredstev (ROA) čisti dobiček 
/ celotna sredstva (stalna + gibljiva); 3,3% 1,7% 0,2% 3,9% 3,8%

        
        
4. Zadolženosti in ravnotežja       
4.1 količnik celotne 

zadolženosti (D/E)
(dolgoročne in kratkoročne obveznosti iz 
financiranja) / lastniški kapital; 23,2% 11,5% 16,3% 4,0% 5,7%

4.2 lkoličnik dolg. dolga v celotnih 
dolg. tujih virih (D/D+E)

dolg. obveznosti iz financiranja / (dolg. obv. iz 
financiranja+lastniški kapital); 11,3% 8,3% 7,1% 1,5% 1,9%

4.3 količnik samofinanciranja (lastniški kapital + rezervacije) 
/ celotna sredstva; 60,7% 55,0% 61,4% 70,5% 63,7%

4.4 struktura sredstev stalna sredstva 
/ gibljiva sredstva; 221,9% 164,7% 209,8% 213,6% 154,6%
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      indeks
 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Število delnic 2.086.301 2.086.301 2.086.301 2.086.301 2.086.301 100
Knjigovodska vrednost 
delnice (SIT) 30.566 27.236 24.608 23.364 20.969 112
       
Enotni tečaj delnice       
Najvišji 
tečaj v letu (SIT) 23.850 25.676 29.386 30.067 26.208 93
Najnižji 
tečaj v letu (SIT) 18.275 17.966 24.484 19.757 16.001 102
Povprečni enotni 
tečaj v letu (SIT) 21.208 20.426 26.429 24.032 20.861 104
Tečaj zadnjega 
trgovalnega dne v letu (SIT) 23.147 19.367 24.807 27.722 19.991 120
Tržna kapitalizacija 
(tisoč SIT) 48.291.609 40.405.391 51.754.869 57.836.436 41.707.243 120
Donos na delnico 
v tekočem letu (SIT)* 4.280 (5.040) (2.315) 8.481 3.712 -
Donosnost na delnico 
v tekočem letu * 22% -20% -8% 42% 22% -
P/BV (Povprečna cena delnice
/knjigovodska vrednost delnice) 0,70 0,70 1,10 1,00 1,00 100
P/E (Povprečna cena delnice
/čisti dobiček poslovnega
leta na delnico) 10,86 22,30 251,60 14,90 13,50 49
P/CE (Povprečna cena delnice
/denarni dobiček na delnico) 5,18 7,30 14,00 7,30 6,40 71
Dobiček 
na delnico (EPS) (SIT) 1.953 916 105 1.613 1.551 213
Denarni dobiček 
na delnico (CEPS)(SIT) 4.100 2.815 1.888 3.294 3.265 146
       
Dividendna politika       
       
čisti dobiček (SIT) 4.075.179.467 1.911.934.826.35 219.175.627,93 3.365.083.074,28 3.236.234.220,10 213
       
Proste rezerve (SIT) ** 955.967.413 0 1.682.541.537,14 1.618.117.110,05 -
       
Nerazporejen dobiček (SIT) ** 955.967.413 219.175.627,93 1.682.541.537,14 1.618.117.110,05 -
       
Izplačane nagrade upravi
in NS (SIT) ** 54.038.636 0 27.076.728.98 49.442.114.00 -
       
Sredstva za izplačilo dividend
(SIT) ** 1.043.150.500 834.520.400,00 1.251.780.600,00 1.564.725.750,00 -
       
Dividenda na delnico (SIT) ** 500 400 600 750 -
       
Število delničarjev 49.121 53.775 58.004 67.318 77.195 91
  
* Donosnost delnice v letu 1997 se računa glede na enotni tečaj delnice prvi dan trgovanja 5.5.1997, ki je znašal
* 17.179 SIT.

** Delničarji bodo na 8. skupščini delničarjev odločali o višini zneska.
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Pri sestavljanju skupinskih računovodskih izkazov so bili učinki vseh transakcij med 
podjetji, ki sestavljajo poslovno skupino PETROL, v celoti izločeni. Postavke iz izkazov 
uspeha podjetij, ki delujejo v drugih državah, so prevedene v izraze domače valute 
(SIT) po povprečnih deviznih tečajih. 
Izkaz finančnih tokov je v inflacijskih razmerah sestavljen na podlagi postavk v končni 
bilanci stanja, že izraženih v novi kupni moči domače valute, preračunanih postavk v 
začetni bilanci stanja, ki morajo biti tudi izražene v novi kupni moči domače valute, in 
postavk v izkazu uspeha. Pri preračunavanju postavk v začetni bilanci stanja se 
uporablja indeks rasti cen življenjskih potrebščin. 
Pri revaloriziranju je uporabljen indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 
2001 znašal 107,0 % (v letu 2000 je znašal 108,9 %).

  

 

Prihodke iz prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanega trgovskega blaga in 
materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Merijo se na podlagi 
prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, 
odobrene ob prodaji ali kasneje, a tudi za vračila prodanih količin.

Davek na dodano vrednost se ne šteje kot prihodek od poslovanja, ampak kot 
obveznost do države.

  

 

Prenos nabavne vrednosti trgovskega blaga in materiala na prodane količine se opravi 
z metodo poprečnih ponderiranih nabavnih cen obračunskega obdobja, v skladu z 
vrednotenjem zalog blaga in materiala.

Nabavna vrednost prodanega blaga vsebuje neto fakturno vrednost blaga, izdatke za 
carino in druge uvozne dajatve, trošarino, takso CO2 ter druge dajatve, ki so 
zaračunane k dobaviteljevi ceni, prevozne stroške, stroške zavarovanja in druge 
odvisne nabavne stroške. Kupna cena blaga je zmanjšana za dobljene trgovske 
popuste in količinske rabate.

  

 

Stroški uprave in prodaje obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške. 
Predstavljajo stroške komercialnih in administrativnih opravil ter stroške, povezane s 
prodajo poslovnih učinkov.

Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki 
poslovanja v istem obračunskem obdobju, kot nastanejo.

  

 

Podjetje v okviru celotne dobe koristnosti posameznega neopredmetenega 
dolgoročnega sredstva in opredmetenega osnovnega sredstva dosledno razporeja 
njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot tedanjo 
amortizacijo. Doba koristnosti posameznega sredstva je odvisna od pričakovanega 
fizičnega izrabljanja, tehničnega staranja, ekonomskega staranja ter pričakovanih 
zakonskih ali drugih omejitev uporabe. Kot dobo koristnosti se upošteva tisto, ki bi 
bila glede na posameznega od naštetih dejavnikov najkrajša.

Stroški amortizacije ekoloških osnovnih sredstev se ob nastanku pripoznajo med 
ustreznimi stroški. Za obračunane zneske amortizacije ekoloških osnovnih sredstev se 
črpajo dolgoročne rezervacije, oblikovane za ekološka osnovna sredstva, v dobro 
drugih prihodkov od poslovanja.

Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se 
obračunava posamično. Zemljišča, predujmi za osnovna sredstva in osnovna sredstva 
v izgradnji ter umetniška dela se ne amortizirajo.

V inflacijskih razmerah se v istem letu obračunana amortizacija revalorizira na 
znesek, ki ustreza novi ravni cen. Preračun se opravi s kumulativnim koeficientom 
rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta oz. od meseca, v katerem je bilo 
osnovno sredstvo usposobljeno za uporabo, do konca obračunskega obdobja, za 
katero je bila amortizacija obračunana. Revalorizacijski učinki pri revaloriziranju 
amortizacije so postavka oblikovanja revalorizacijskega izida.

  
 Pri obračunu amortizacije so bile v letu 2001 uporabljene naslednje stopnje:

 



  

 

(%) 2001 2000
   

Neopredmetena dolgoročna sredstva 10,00 %
do 20,00 %

10,00 %
do 20,00 %

Opredmetena osnovna sredstva:   
Gradbeni objekti:   
Objekti na bencinskih servisih 5,00 % 5,00 %
Nadzemni in podzemni rezervoarji 2,85 % -5,00% 2,85 % -5,00%
Cestišča s spodnjo ureditvijo na bencinskih 
servisih 14,30 % 14,30 %

Oprema:   
Oprema -strojna in elektronska za vzdrževanje 
druge opreme 25,00 % 25,00 %

Oprema plinskih postaj 10,00 %
do 20,00 %

10,00 %
do 20,00 %

Črpalni agregati na bencinskih servisih 25,00 % 25,00 %

Motorna vozila 14,30 %
do 33,30 %

14,30 %
do 33,30 %

Tovorni vozovi -vagonske cisterne 25,00 % 25,00 %
Računalniška oprema 50,00 % 50,00 %
Drobni inventar 33,33 % 33,33 %

Osnovna sredstva za ekologijo 5,00 %
do 25,00 %

5,00 %
do 25,00 %

  

 
Oprema plinskih postaj je bila prvič nabavljena v letu 2000.

1/7

  

 



 

  

 
Sredstva in obveznosti, ki so izražene v tujih valutah, so preračunane v domačo 
valuto po srednjih tečajih Banke Slovenije za tuje valute na dan izkaza stanja. 
Tečajne razlike so vključene v izkaz uspeha kot prihodki od financiranja ali odhodki od 
financiranja.

  

 
Izredne prihodke (odhodke) sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz preteklih 
obračunskih obdobij, ki v obračunskem obdobju povečujejo (znižujejo) celotni 
poslovni izid iznad (izpod) tistega, ki izhaja iz rednega delovanja podjetja.

  

 
Davki iz dobička so obračunani na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v 
izkaz uspeha v skladu z veljavno zakonodajo. Davek iz dobička se obračuna po stopnji 
25 % od davčne osnove.

  

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva v podjetju so dolgoročno odloženi stroški, 
materialne pravice in druga neopredmetena dolgoročna sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema. Kot opredmeteno 
osnovno sredstvo, usposobljeno za uporabo, se šteje tudi drobni inventar, katerega 
doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega 
tolarske protivrednosti 500 EUR.

Med opredmetena osnovna sredstva v izgradnji ali izdelavi se štejejo tudi pripadajoči 
nadomestni deli.

Podjetje vodi ločeno ekološka opredmetena osnovna sredstva, ki so bila pridobljena v 
skladu s programom oblikovanja in črpanja za ta namen oblikovanih dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo.

Izhodiščna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je bila določena na dan 1. 
januarja 1993 v postopku privatizacije podjetij na temelju metodologije za 
vrednotenje teh sredstev, ki jo je predpisala Vlada R Slovenije. Nakupi opredmetenih 
osnovnih sredstev po 1. januarju 1993 se vrednotijo po dejanski nabavni ceni.

Nabavno vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo 
nakupne cene osnovnih sredstev in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati 
usposobitvi osnovnih sredstev. Družba ocenjuje zemljišča po njihovi nabavni 
vrednosti, če pa ta ni znana, pa po pošteni vrednosti.
V inflacijskih razmerah se konec poslovnega leta revalorizira do tedaj v knjigah 
izkazane nabavne vrednosti in popravke vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev 
tako, da ustrezajo novi ravni cen. Pri revaloriziranju se uporablja indeks rasti cen 
življenjskih potrebščin.

Učinki revalorizacije neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se 
obravnavajo kot oblikovanje revalorizacijskega izida. Podjetje ne revalorizira zemljišč 
in gradbenih objektov, za katere je na podlagi uradne cenitve ugotovljeno, da bi 
obračunana revalorizacija povečala sedanjo vrednost nad ocenjeno pošteno vrednost.
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Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni 
vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali druga sredstva.

Finančne naložbe v odvisna podjetja, ki so vključena v skupinske računovodske 
izkaze, so obračunane po kapitalski metodi, finančne naložbe v pridružena podjetja in 
druga podjetja pa so obračunane po naložbeni metodi.

Po kapitalski metodi se finančna naložba najprej evidentira po njeni nabavni 
vrednosti, znesek v knjigah pa se poveča ali zmanjša, da se tako upošteva vlagateljev 
delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu, ko je finančna naložba pridobljena. 
Prejeti znesek iz razdelitve čistega dobička odvisnega podjetja zmanjšuje znesek 
finančne naložbe v knjigah matičnega podjetja.

Preračuni knjigovodskega zneska se opravijo tudi, če pride do sprememb v 
sorazmernem deležu matičnega podjetja v kapitalu odvisnega podjetja, a te 
spremembe niso vključene v izkaz uspeha odvisnega podjetja. Med spremembami te 
vrste gre tudi za tiste, ki so posledica preračunavanja razlik, ki nastanejo pri poslovni 
združitvi.

Finančne naložbe v vrednostne papirje, katerih tržna vrednost je dne 31. 12. 2001 
manjša od njihove nabavne vrednosti, so ovrednotene po tržni vrednosti, razlika je 
izkazana kot odhodek financiranja.

Za finančne naložbe, ki izgubljajo na vrednosti, so bili v breme odhodkov financiranja 
oblikovani popravki njihovih začetnih izkazanih vrednosti, takoj ko je za to obstajal 
dokumentiran razlog.

Finančne naložbe, izražene v tuji valuti (dolgoročno dana posojila), so preračunane v 
domačo valuto po tečaju na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se pojavi do datuma 
bilance stanja, se obravnava kot oblikovanje revalorizacijskega izida.
V inflacijskih razmerah se dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe v kapital 
revalorizirajo na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, posojila pa le, če to 
predvideva pogodba med upnikom in dolžnikom.

Revalorizacijsko povečanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb in 
revalorizacijski del obresti od njih se obravnavata kot oblikovanje revalorizacijskega 
izida.

  

 

Finančni instrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane tako finančno 
sredstvo enega podjetja kot tudi finančna obveznost ali kapitalski inštrument drugega 
podjetja oziroma banke.

Mednje spadajo tudi izvedeni inštrumenti, kot so terminski posli nakupa in prodaje 
deviz, njihov namen pa je zmanjševanje cenovnega oziroma tečajnih tveganj. 
Podjetje jih izkazuje v izvenbilančni evidenci. Učinki terminskega nakupa in prodaje 
deviz so izkazani kot prihodki ali odhodki financiranja v izkazu uspeha. Odprti 
terminski posli nakupa in prodaje deviz so na dan bilanciranja posamično preračunani 
po srednjem tečaju Banke Slovenije v SIT, razlike, ki nastanejo pri preračunu, se 
obravnavajo na naslednji način:

●     seštevek negativnih razlik je izkazan v rezultatu tekočega leta kot vnaprej 
vračunani odhodek, ki povečuje odhodke financiranja tekočega leta;

●     pozitivne razlike pa se izkažejo v izkazu uspeha šele, ko so realizirane.
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Popravek kapitala sestavljajo odkupljene lastne delnice. Odkupljene delnice so 
izkazane po nabavni vrednosti in so revalorizirane od dneva pridobitve delnice do 
dneva bilanciranja. Revalorizacijsko povečanje popravka kapitala oblikuje 
revalorizacijski izid.

Če je tržna cena delnice na dan bilance stanja nižja od revalorizirane nabavne 
vrednosti, se za razliko oblikuje popravek vrednosti odkupljenih lastnih delnic v breme 
rezerv.

Zmanjšanje lastnih delnic je obračunano po sistemu ponderiranih poprečnih cen. Pri 
prodaji nastali dobički povečujejo vplačani presežek kapitala, izgube pri prodaji pa 
zmanjšujejo vrednost rezerv.

Na podlagi določb statuta in sklepa skupščine z dne 4. 4. 1997 je družba oblikovala 
sklad lastnih delnic, ki lahko zajema največ 5 odstotkov kapitala.

Petrol je v obdobju od maja 1997 do decembra 2000 kupil 36.142 lastnih delnic, kar 
predstavlja 1,73 odstotka registriranega osnovnega kapitala. Skupna vrednost 
pridobljenih lastnih delnic je znašala 691.887.493,00 SIT, nakupna cena delnic pa je 
bila nižja od njihove borzne vrednosti v času nakupa.

Od skupnega števila pridobljenih delnic je bilo v letu 1997 za nagrade članom 
nadzornega sveta in uprave podeljenih 1.144 delnic v vrednosti 25,1 milijona SIT, v 
letu 1998 pa 1.092 delnic v vrednosti 23,5 milijona SIT. 

V skladu s sklepom 4. skupščine delničarjev družbe Petrol so člani uprave in 
nadzornega sveta lahko odkupili 2.002 delnici v skupni vrednosti 43,5 milijona 
tolarjev.

V letu 2001 je bilo za nagrade članom nadzornega sveta in uprave podeljenih 1.122 
delnic v vrednosti 22,8 milijona tolarjev.

  

 

Transakcija Število delnic Vrednost v SIT
 
Nakupi   
Leto 1997 9.218 150.747.915 
Leto 1998 25.748 523.280.666 
Leto 1999 1.176 17.858.912 
Skupaj nakup 36.142 691.887.493 
Izplačila -Prodaje   
Izplačilo nagrad v letu 1997 1.144 25.125.672 
Izplačilo nagrad v letu 1998 1.092 23.517.312 
Prodaja delnic v letu 1999 715 14.902.866
Prodaja delnic v letu 2000 1.287 28.663.072
Prodaja delnic v letu 2001 1.122 22.826.276
Skupaj izplačila 5.360 115.035.198

 Skupno število Tržna vrednost
v 000 SIT

Stanje na dan 31.12.2001 30.782 712.508

  

 

Količinska enota zaloge trgovskega blaga in materiala se izvirno vrednoti po nabavni 
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. 
Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni 
stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega 
zavarovanja, stroški spremljanja blaga, stroški za storitve posredniških agencij in 
podobni stroški, kolikor bremenijo kupca. Popusti pri kupni ceni obsegajo tako tiste, ki 
so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno 
nabavo.

Dajatve v okviru nabavne cene zalog naftnih derivatov v netrošarinskih skladiščih in v 
bencinskih servisih vsebujejo predvsem: carino pri uvozu, trošarino, takse za 
obremenjevanje okolja s CO2, prispevke - članarino za obvezne blagovne rezerve 
Republike Slovenije.

Zaloge se konec vsakega meseca preračunajo na novo vrednost, ki ustreza poprečni 
ponderirani nabavni ceni obračunskega obdobja. Tako ugotovljeno povečanje 
vrednosti zalog trgovskega blaga, razen naftnih derivatov, oblikuje revalorizacijski 
izid; povečanje vrednosti zalog naftnih derivatov pa zmanjšuje nabavno vrednost 
ustreznih prodanih količin. Tako ugotovljeno zmanjšanje vrednosti zalog povečuje 
nabavno vrednost prodanega blaga.

 



Poraba zalog in nabavna vrednost prodanega blaga in materiala se ugotavljata 
mesečno in merita po poprečnih nabavnih cenah obračunskega obdobja. 
Zaloge se ob koncu obračunskega obdobja vrednotijo po cenah, kot je prej opisano, 
če so tako dobljeni zneski manjši od tistih, ki izhajajo iz končnih nabavnih cen. V 
nasprotnem primeru se vrednost zalog zmanjša na znesek zadnjih nabavnih cen, 
odpis vrednosti pa se všteje med odhodke poslovanja.

Zaloge se ob koncu poslovnega leta vrednotijo po cenah, kot je prej opisano, če so 
tako dobljeni zneski manjši od tistih, ki izhajajo iz čiste iztržljive vrednosti zalog. V 
nasprotnem primeru se vrednost zalog zmanjša na znesek iztržljive vrednosti zalog, 
odpis vrednosti pa se všteje med odhodke poslovanja.
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Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavlja nabavna vrednost sredstev, danih v 
finančni najem, skupaj s pripadajočimi stroški. Dolgoročne terjatve, izražene v tuji 
valuti, so na začetku preračunane v domačo valuto po tečaju na dan nastanka. 
Tečajna razlika do datuma bilance stanja je postavka oblikovanja revalorizacijskega 
izida.

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova dajanja sredstev v finančni najem so zneski 
prihodkov, ki ob svojem nastanku še niso upoštevani pri oblikovanju poslovnega izida, 
temveč bo to opravljeno šele v skladu s pogodbo.

  

 
 31.12.200131.12.200031.12.199931.12.199831.12.1997
      
Dolgoročne terjatve
iz poslovanja 21.019 46.501 84.694 227.364 787.165

  

 

Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku ali ki niso 
poravnane v rednem roku, se izkazujejo kot dvomljive ali sporne.

Glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju je določena 
stopnja (odstotek) od stanja zapadlih neporavnanih terjatev, glede na njihovo starost, 
da se nato po tej stopnji vračunavajo zneski odpisov terjatev v breme ustrezne 
postavke stroškov in v dobro ustreznega popravka vrednosti terjatev.

Za terjatve do pravnih in fizičnih oseb v državi se oblikuje popravek vrednosti v teh 
zneskih:

●     70 % za vse dvomljive in sporne terjatve, razen za zavarovane terjatve;
●     100 % za vse terjatve, starejše od 60 dni, razen za zavarovane terjatve.

Za terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se oblikuje popravek vrednosti v višini 
100 % za vse dvomljive in sporne terjatve.

  

 

Denarna sredstva sestavljajo tolarska in devizna gotovina v blagajnah, denar na poti 
ter dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah. Izkazujejo se 
po nominalnih vrednostih.

Tuje valute in devize se na dan bilance stanja preračunavajo v domačo valuto po 
srednjem tečaju Banke Slovenije.

  

 

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški in 
predhodno nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki 
ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se družba ukvarja, ter 
takrat še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno odloženi stroški se sčasoma 
pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Predhodno nezaračunani 
prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo 
prihodki, za katere družba do takrat še ni prejela plačila.
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Kapital izraža lastniško financiranje podjetja in je z vidika podjetja njegova obveznost 
do lastnikov. Opredeljen je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, 
temveč tudi z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju podjetja in kot čisti dobiček 
pripadajo njegovim lastnikom.

Osnovni kapital podjetja PETROL, d. d., je kapital, ki je nominalno opredeljen v 
statutu podjetja in je registriran na sodišču ter so ga vpisali oziroma vplačali njegovi 
lastniki; znaša 12.517.806 tisoč SIT. Število izdanih delnic znaša 2.086.301, 
nominalna vrednost delnice znaša 6.000,00 SIT.

Borzna cena ene delnice na dan bilance stanja 31. 12. 2001 je bila 23.147 SIT (leta 
2000 je znašala 19.367 SIT).

Rezerve so namensko opredeljeni del čistega dobička, ki služi poravnavanju možnih 
izgub v prihodnjih letih in kupovanju lastnih delnic. Družba je oblikovala zakonske 
rezerve v višini, ki presega 10 % osnovnega kapitala, in sklad lastnih delnic v višini 5 
% kapitala. Poleg tega ima družba oblikovane tudi druge rezerve iz dobička.

Prenešeni čisti dobiček prejšnjih let je tisti, ki ni bil razporejen v rezerve ali kako 
drugače porabljen. Porabi se lahko za kasnejša izplačila lastnikom ali za prenos v 
osnovni kapital in rezerve.

Revalorizacijski popravki kapitala dopolnjujejo druge kategorije kapitala za razlike, ki 
izhajajo iz sprememb kupne moči domače valute. Revalorizacijski popravki se ne 
obravnavajo kot realno povečanje kapitala, temveč le kot pripomoček za njegovo 
realno ohranjanje vrednosti.

Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta vključuje zneske, ki bodo razdeljeni 
lastnikom in drugim pravnim in fizičnim osebam ali prenešeni na osnovni kapital, 
rezerve ali pa čisti dobiček prejšnjih let.

  

 

Dolgoročne rezervacije za velika popravila so dolgoročne pasivne časovne razmejitve, 
ki so bile vzpostavljene za pokrivanje predvidenih stroškov investicijskega 
vzdrževanja prodajnih mest bencinskih servisov, skladišč in drugih objektov. 
Dolgoročne rezervacije za velika popravila se črpajo z nastankom dejanskih stroškov 
velikih popravil.

Dolgoročne rezervacije za ekološka osnovna sredstva so bile v celoti oblikovane v 
breme kapitala po otvoritveni bilanci stanja na dan 1. januarja 1993, pripravljeni po 
predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij. Tako oblikovane rezervacije imajo 
naravo odloženih prihodkov, ki se prenašajo med prihodke od poslovanja ob nastanku 
stroškov (amortizacije ekoloških osnovnih sredstev), za pokrivanje katerih so bile 
dolgoročne rezervacije oblikovane. Pri njihovem odpravljanju družba ne dosega 
dobičkov.

V inflacijskih razmerah se stanje dolgoročnih rezervacij ob koncu leta revalorizira z 
upoštevanjem indeksa rasti cen življenjskih potrebščin. Revalorizacijski učinek se 
obravnava kot postavka črpanja revalorizacijskega izida.
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Dolgoročne obveznosti iz financiranja, izražene v tuji valuti, so na začetku 
preračunane v domačo valuto po tečaju na dan nastanka. Tečajna razlika do datuma 
bilance stanja je postavka oblikovanja ali črpanja revalorizacijskega izida.

V inflacijskih razmerah se dolgoročne obveznosti revalorizirajo v skladu s pogodbo 
med upnikom in dolžnikom. Revalorizacija obveznosti do zneska, ugotovljenega z 
uporabo koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin, je postavka črpanja 
revalorizacijskega izida, revalorizacija obveznosti nad tem zneskom pa je odhodek 
financiranja.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja sestavljajo obveznosti iz naslova dobljenih 
posojil, katerih rok zapadlosti je krajši od enega leta.

  

 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.

Obveznosti iz poslovanja do oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan 
nastanka. Tečajna razlika, ki se pojavi do dneva takšnih obveznosti ali do dneva 
bilance stanja, se šteje kot postavka odhodkov ali prihodkov od financiranja.

Revalorizacija kratkoročnih obveznosti iz poslovanja se v inflacijskih razmerah izvaja 
v okviru obresti ali tečajnih razlik v skladu s pogodbo med upnikom in dolžnikom. 
Ustrezni zneski se izkazujejo kot odhodki financiranja.

 
 

 

S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški in kratkoročno 
odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški nastajajo z enakomernim 
obremenjevanjem dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, ali z enakomernim 
obremenjevanjem poslovnega izida, a tudi zalog s stroški, ki so pričakovani, pa se še 
niso pojavili. Vnaprej vračunani stroški kasneje pokrivajo dejansko nastale stroške 
iste vrste.

  

 

Izkaz finančnih tokov prikazuje, kako pritoki in odtoki vplivajo na spremembe stanja 
denarnih sredstev v obdobju.

V inflacijskih razmerah je izkaz finančnih tokov sestavljen na podlagi postavk v končni 
bilanci stanja, že izraženih v novi kupni moči domače valute, preračunanih postavk v 
začetni bilanci stanja in postavk v izkazu uspeha.

Pri preračunavanju postavk v začetni bilanci stanja se uporablja indeks rasti cen 
življenjskih potrebščin.
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Ob upoštevanju pravil za vrednotenje so bili izdelani naslednji popravki vrednosti:
 
Popravki vrednosti v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997
      
Dolgoročne finančne naložbe 774.013 301.443 246.492 458.391 1.063.538
Kratkoročne finančne naložbe 15.198 17.138 12.265 557.190 95.383
Kratkoročne terjatve iz poslovanja 481.368 493.993 1.490.108 545.506 732.696
Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 0 0
Skupaj 1.270.579 812.574 1.748.865 1.561.087 1.891.617
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        indeks
v 000 SIT Pojasnilo 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
         
Čisti prihodki iz prodaje* A., 01.; 262.023.840 247.573.378 146.002.425 98.994.810 121.597.217 106
Nabavna vred. blaga ali proiz. 
stroški prodanih količin* B., 02.; (229.593.540) (219.017.232) (118.064.310) (69.268.443) (95.224.959) 105
         
Kosmati dobiček iz prodaje  32.430.300 28.556.146 27.938.115 29.726.367 26.372.258  114
         
Stroški materiala  (1.162.771) (1.661.861) (1.800.592) (1.987.994) (1.986.000) 70
Stroški storitev  (14.283.286) (8.012.902) (5.705.792) (5.443.147) (4.585.457) 119
Stroški dela 03.; (7.618.437) (8.326.454) (9.328.021) (9.534.801) (10.441.508) 91
Amortizacija D., 04.; (5.143.352) (4.735.104) (4.482.228) (4.346.430) (3.576.063) 109
Ostali stroški 06.; (441.493) (681.144) (876.329) (461.276) (537.654) 65
Popravki obratnih sredstev 05.; (481.368) (493.993) (1.490.108) (545.506) (732.696) 97
         
Stroški poslovanja 02.; (29.130.707) (27.934.117) (29.076.451) (27.825.961) (23.429.632) 104
         
Drugi prihodki poslovanja  664.706 802.603 831.406 858.734 0 83
         
Dobiček poslovanja  3.964.299 1.424.632 (306.930) 2.759.140 2.942.626  278
         
Prihodki na podlagi deležev
iz dobička podjetij v skupini 07.; 1.167.007 1.379.265 495.961 446.200 714.959 85
Prihodki na podlagi delež. iz
dobič.drugih povez.podj. 07.; 0 57.948 0 140.142 0 -
Prihodki na podlagi deležev
iz dobička drugih 07.; 249.454 85.600 69.941 54.398 40.704 291
Prihodki iz obresti in drugi
prihodki od financiranja E, 08., 10.; 4.256.163 6.383.919 2.456.992 3.467.652 5.272.071 67
         
Prihodki od financiranja  5.672.624 7.906.732 3.022.894 4.108.392 6.027.734 72
         
Odpisi dolgoročnih in 
kratkoročnih naložb  (789.211) (318.581) (258.757) (1.015.580) (1.158.921) 248
Odhodki za obresti in 
drugi odhodki financiranja E.; (4.588.756) (8.165.190) (2.536.590) (2.794.273) (4.354.109) 56
         
Odhodki financiranja 09.; (5.377.967) (8.483.771) (2.795.347) (3.809.853) (5.513.030) 63
         
Dobiček iz rednega delovanja  4.258.956 847.593 (79.383) 3.057.679 3.457.330  502
         
Izredni prihodki F., 11.; 562.496 2.073.007 796.836 1.455.203 521.028 27
Izredni odhodki F., 12.; (717.859) (906.167) (498.277) (881.535) (281.696) 79
         
Celoten dobiček  4.103.593 2.014.433 219.176 3.631.347 3.696.662  204
         
Davki iz dobička G., 13.; (28.413) (102.498) 0 (266.264) (460.428) 28
Drugi davki  0 0 0 0 0 -
         
Čisti dobiček poslovnega leta  4.075.180 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 213

* Z uvedbo zakona o trošarinah, ki je v veljavi od 1. julija 1999, so prihodki iz prodaje in nabavna vrednost prodanega blaga 
v letu 1999 povečani za znesek trošarine v višini 38.375.470 tisoč SIT, v letu 2000 za znesek 75.906.218 tisoč SIT, v letu 
2001 pa za znesek 93.604.633 tisoč SIT.
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       indeks
v 000 SIT pojasnilo 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Sredstva        
        
A) Stalna sredstva        
        
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 14.; 408.407 352.659 315.207 275.988 146.372 116
Zemljišča  16.282.849 15.062.331 14.027.062 12.004.921 10.878.182 108
Zgradbe  38.304.313 34.014.134 33.684.862 27.196.279 22.540.522 113
Druga oprema  4.248.118 4.303.220 5.370.651 5.117.553 5.259.311 99
Opredmetena osnovna sredstva v
gradnji ali izdelavi  4.490.345 5.620.915 2.174.552 4.965.644 5.653.014 80
Predujmi za opredmetena osnovna
sredstva  139.167 103.265 86.752 120.986 203.356 135
II. Opredmetena osnovna sredstva H., 15. 16.; 63.464.792 59.103.865 55.343.879 49.405.383 44.534.385 107
Delnice in deleži podjetij v skupini  11.617.813 9.463.529 7.324.922 2.749.559 2.007.853 123
Delnice in deleži drugih povezanih
podjetij  2.488.781 2.251.387 1.794.392 1.668.610 1.569.645 111
Druge delnice in deleži  3.305.229 2.994.011 2.750.612 2.506.649 2.477.534 110
Dolgoročno dana posojila podjetjem
v skupini  1.553.884 963.107 751.236 114.553 1.636.341 161
Dolgoročno dana posojila drugim
povezanim podjetjem  0 0 0 302.278 0 -
Dolgoročno dana posojila drugim  492.022 435.437 486.721 778.641 1.023.538 113
III. Dolgoročne finančne naložbe I., 17., 18.; 19.457.729 16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911 121
Odkupljene lastne delnice K.; 637.919 617.892 720.115 665.198 141.322 103
Popravek kapitala  637.919 617.892 720.115 665.198 141.322 103
        
Skupaj stalna sredstva  83.968.847 76.181.887 69.487.084 58.466.859 53.536.990 110
        
B) Gibljiva sredstva        
        
Material  353.574 402.217 476.911 592.513 569.745 88
Trgovsko blago  8.995.972 10.109.393 7.791.494 3.635.503 4.895.051 89
I. Zaloge L., 19.; 9.349.546 10.511.610 8.268.405 4.228.016 5.464.796 89
Druge dolgoročne terjatve do kupcev  21.019 46.501 84.695 227.364 787.165 45
Dolgoročne varščine  0 0 0 0 0 -
II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja M., 20.; 21.019 46.501 84.695 227.364 787.165 45
Kratkoročne terjatve do podjetij 
v skupini  631.469 1.526.827 3.537.962 3.436.038 7.897.460 41
Kratkoročne terjatve do drugih
povezanih podjetij  1.082.113 14.015 11.193 0 26.571 7721
Druge kratkoročne terjatve do kupcev  16.706.634 20.640.720 11.888.233 9.743.893 9.379.764 81
Druge kratkoročne terjatve  4.306.102 4.161.499 2.435.649 1.665.152 1.305.487 103
Kratkoročne varščine  123.797 13.277 11.808 51.233 31.608 932
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja N., 21., 22.; 22.850.115 26.356.338 17.884.845 14.896.316 18.640.890 87
Za prodajo kupljene druge delnice in 
deleži  57.233 163.727 159.790 183.033 195.890 35
Kratkoročno dana posojila podjetjem v 
skupini  241.246 724.930 198.415 4 52.058 33
Kratkoročno dana posojila drugim
povezanim podjetjem   0 318.918 0 244.512 -
Kratkoročno dana posojila drugim  1.598.791 4.232.913 1.912.666 4.415.577 5.846.378 38
Za prodajo odkupljeni vrednostni 
papirji  36.551 25.531 32.524 396.709 563.822 143
IV. Kratkoročne finančne naložbe I., 23.; 1.933.821 5.147.101 2.622.313 4.995.323 6.902.660 38
Gotovina v blagajni in prejeti čeki  1.748.198 1.464.759 2.205.272 1.961.323 1.546.431 119
Denarna sredstva v banki  1.657.787 2.336.449 1.709.124 832.178 1.098.531 71
V. Denarna sredstva O., 24.; 3.405.985 3.801.208 3.914.396 2.793.501 2.644.962 90
Nezaračunani prihodki  287.433 393.331 353.875 229.146 190.187 73
VI. Aktivne časovne razmejitve P., 25.; 287.433 393.331 353.875 229.146 190.187 73
        
Skupaj gibljiva sredstva  37.847.919 46.256.089 33.128.529 27.369.666 34.630.660 82
        
Skupaj sredstva  121.816.766 122.437.976 102.615.613 85.836.525 88.167.650 99
 
Obveznosti do virov sredstev        
        
A) Kapital        
I. Osnovni kapital  12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 100
II. Vplačani presežek kapitala  2.383 930 930 930 0 256
Zakonske rezerve  4.444.752 4.426.498 4.469.752 4.468.732 4.450.966 100



Druge rezerve  8.530.609 5.537.051 5.537.051 3.854.510 2.236.393 154
Sklad lastnih delnic  1.609.985 1.628.240 1.649.180 1.660.813 1.678.579 99
III. Rezerve 29.; 14.585.346 11.591.789 11.655.983 9.984.055 8.365.938 126
IV. Prenešeni čisti dobiček
prejšnjih let  2.793.260 2.698.075 3.300.659 2.135.913 2.115.284 104
Revalorizacijski popravek
osnovnega kapitala  19.190.517 17.116.141 14.694.267 12.772.225 11.007.804 112
Revalorizacijski popravek
vplačanega presežka kapitala  282 177 87 15 0 159
Revalorizacijski popravek rezerv  11.187.358 9.683.586 8.016.550 6.668.066 5.600.369 116
Revalorizacijski popravek
prenesenega dobička  1.454.482 1.301.367 934.737 1.301.075 904.735 112
V. Revalorizacijski popravek kapitala K.; 31.832.639 28.101.271 23.645.641 20.741.381 17.512.908 113
VI. Nerazdeljeni čisti 
dobiček poslovnega leta  2.037.590 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 107

Skupaj kapital R., 26., 27., 
28.; 63.769.024 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 112

Dolgoročne obveznosti        
Dolgoročne rezervacije za
velika popravila  10.121.586 10.511.602 11.610.551 11.635.436 11.989.857 96
Druge dolgoročne rezervacije  0 6.726 41.732 142.308 440.333 -
        
B) Dolgoročne rezervacije S., 30.; 10.121.586 10.518.328 11.652.283 11.777.744 12.430.191 96
Dolgoročno dobljena 
posojila pri bankah  8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
Dolgoročno dobljena 
posojila pri drugih  0 0 0 0 0 -
        
C) Dolgoročne obveznost
i iz financiranja T., 31.; 8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
Druge dolgoročne obveznosti  136.025 9.095 8.497 8.122 7.962 1496
        
D) dolgoročne obveznosti iz
poslovanja U.; 136.025 9.095 8.497 8.122 7.962 1496
Skupaj dolgoročne obveznosti  18.394.186 15.683.366 15.590.511 12.474.517 13.278.761 117
Kratkoročne obveznosti        
Kratkoročno dobljena posojila
pri podjetjih v skupini  480.904 221.798 1.114.598 0 0 217
Kratkoročno dobljena 
posojila pri bankah  6.161.945 1.110.259 3.316.638 1.169.499 1.654.933 555
Kratkoročno dobljena
posojila pri drugih  20.147 19.622 13.132 12.284 16.757 103
Kratkoročno izdani vrednostni
papirji  0 0 0 0 0 -
        
E) Kratkoročne obveznost
i iz financiranja T., 32.; 6.662.996 1.351.679 4.444.368 1.181.783 1.671.690 493
Kratkoročne obveznosti do družb v 
skupini do dobaviteljev  9.432.073 13.999.586 10.945.990 5.983.108 14.578.524 67
Kratkoročne obveznosti do drugih 
povezanih družb kot dobaviteljev  217.540 288.351 160.474 0 163.210 75
Kratkoročne obveznosti do drugih 
dobaviteljev  8.159.298 8.983.922 5.772.981 6.723.696 5.550.413 91
Kratkoročne obveznosti do delavcev  708.220 914.664 956.532 889.138 1.460.022 77
Kratkoročne obveznosti do države  12.522.008 20.699.550 12.959.534 9.334.284 6.791.173 60
Kratkoročne obveznosti iz naslova 
predujmov 33.; 540.685 1.052.080 24.818 55.316 261.659 51
Druge kratkoročne obveznosti 
-dividende  93.580 86.743 102.651 80.125 53.498 108
Druge kratkoročne obveznosti  875.966 1.338.579 46.668 216.030 431.031 65
        
F) Kratkoročne obveznosti 
iz poslovanja U., 33., 34.; 32.549.370 47.363.475 30.969.648 23.281.697 29.289.530 69
Kratkoročno odloženi prihodki  10.396 1.106 2.628 143.054 45.638 940
Kratkoročno vnaprej vračunani 
stroški in odhodki  430.794 1.216.544 268.263 10.306 133.861 35
        
G) Pasivne časovne razmejitve J., V., 35.; 441.190 1.217.650 270.891 153.360 179.499 36
        
Skupaj kratkoročne obveznosti  39.653.556 49.932.804 35.684.907 24.616.840 31.140.719 79
        
Skupaj obveznosti do virov sredstev  121.816.766 122.437.976 102.615.613 85.836.525 88.167.650 99
  
* Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta je že zmanjšan za polovico in prenesen v proste rezerve v skladu s 3. odstavkom 
228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD-F.
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Čisti prihodki od prodaje družbe

Stroški blaga in ostali stroški družbe

Stroški dela

Amortizacija družbe

Odpisi obratnih sredstev družbe

Drugi stroški poslovanja družbe

Prihodki na podlagi deležev družbe v dobičku drugih

Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

Stroški obresti in drugi odhodki financiranja

Revalorizacijski izid družbe

Izredni prihodki družbe

Izredni odhodki družbe

Davek od dobička

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva

Ekološka opredmetena osnovna sredstva

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročno dana posojila in naložbe v dolžniške vrednostne papirje

Zaloge

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

Terjatve za predujme dobaviteljem

Kratkoročne finančne naložbe

Denarna sredstva

Aktivne časovne razmejitve

Lastniški kapital

Izkaz gibanja kapitala

Bilančni dobiček družbe

Rezerve družbe

Dolgoročne rezervacije družbe

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Kratkoročne obveznosti za predujme družbe

Kratkoročne obveznosti družbe

Pasivne časovne razmejitve

Povezane stranke

Možne obveznosti in izvenbilanča evidenca

 



Dogodki po datumu bilance stanja

  

 



 

 

 
1. pojasnilo: Čisti prihodki od prodaje družbe Petrol, d.d. 
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Derivati * 224.830.169 211.426.830 114.744.925 71.543.348 94.358.797 106
Drugi proizvodi iz nafte 10.102.371 10.510.866 8.337.619 6.985.780 7.661.199 96
Storitve 3.426.635 3.785.641 3.832.098 4.292.605 5.374.075 91
Dodatni asortiman in ostalo trgovsko blago 23.664.665 21.850.041 19.087.783 16.173.077 14.203.146 108
Skupaj 262.023.840 247.573.378 146.002.425 98.994.810 121.597.217 106
       
 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
Prihodki iz prodaje na domačem trgu 252.243.916 231.943.823 136.193.438 92.682.753 112.981.549 109
- podjetja v skupini 596.658 161.472 108.929 42.748 15.471 370
- pridružena podjetja 38.283 72.952 95.621 262.439 190.151 52
- ostali 251.608.975 231.709.399 135.988.888 92.377.566 112.775.927 109
Prihodki iz uporabe lastnih proizvodov in storitev 0 71.977 90.069 96.051 195.232 -
Prihodki iz prodaje na tujem trgu 9.779.924 15.557.578 9.718.918 6.216.006 8.420.436 63
- podjetja v skupini 2.101.786 3.767.533 3.201.471 4.479.562 3.506.344 56
- pridružena podjetja 0 0 0 0 0 -
- ostali 7.678.138 11.790.045 6.517.447 1.736.444 4.914.092 65
Skupaj 262.023.840 247.573.378 146.002.425 98.994.810 121.597.217 106
 
* * Z uvedbo zakona o trošarinah, ki je v veljavi od 1. julija 1999, so prihodki iz prodaje derivatov za leto 1999 povečani za 
znesek trošarine v višini 38.375.470 tisoč SIT, v letu 2000 za znesek 75.906.218 tisoč SIT, v letu 2001 pa za znesek 93.604.633 
tisoč SIT.
 
Petrol je v letu 2001 ustvaril 262 mrd SIT prihodkov od prodaje. Od tega je 225 mrd SIT ustvaril s prodajo tekočih goriv in 10 mrd SIT s 
prodajo drugih naftnih proizvodov. Poleg trgovanja z naftnimi proizvodi in plinom je Petrol ustvaril 23,7 mrd SIT prihodkov s prodajo 
dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga ter 3,4 mrd SIT s prodajo storitev.
 
2. pojasnilo: Stroški blaga in ostali stroški družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Nabavna vrednost prodanega blaga 229.593.540 219.017.232 118.064.310 69.268.443 95.224.959 105
Stroški materiala 1.162.771 1.661.861 1.800.592 1.987.994 1.986.000 70
Stroški storitev 14.283.286 12.035.561 11.099.173 10.949.954 6.155.711 119
Popravki obratnih sredstev 481.368 493.993 1.490.108 545.506 732.696 97
Stroški amortizacije 5.143.352 4.735.104 4.482.228 4.346.430 3.576.063 109
Stroški dela 7.618.437 8.326.454 9.328.021 9.534.801 10.441.508 91
Drugi stroški 441.493 681.144 876.329 461.276 537.654 65
Stroški skupaj 258.724.247 246.951.349 147.140.761 97.094.404 118.654.591 105
  
Podjetje je imelo v letu 2001 za nekaj več kot 29,1 milijarde SIT stroškov iz poslovanja.
To je pomenilo njihovo 4-odstotno nominalno povečanje oziroma 4-odstotno realno zmanjšanje v primerjavi z letom 2000.
Stroški storitev so se v primerjavi z letom 2000 nominalno zvišali za 19 %, realno pa za 9 odstotkov in zavzemajo 49 
odstotni delež v celotnih stroških. Večino stroškov storitev predstavljajo stroški prevoznih storitev (4.282.640 tisoč SIT), ki so 
v primerjavi z letom 2000 nominalno višji za 6 odstotkov, realno pa nižji za 2 odstotka, ter stroški drugih storitev (4.312.873 
tisoč SIT), ki so v primerjavi z letom 2000 nominalno višji za 56 odstotkov, realno pa za 44 odstotkov. Med stroški drugih 
storitev so izkazane predvsem storitve najemnikov iz naslova franšizinga (3.231.118 tisoč SIT), ki so se v primerjavi z letom 
2000 nominalno zvišale za 84 odstotkov, realno pa za 70 odstotkov.
Stroški odpisov obratnih sredstev predstavljajo v letu 2001 oblikovane popravke vrednosti terjatev do drugih podjetij v višini 
481.368 tisoč SIT, in sicer:

●     34.670 tisoč SIT: 100 % odpisane terjatve;
●     60.342 tisoč SIT: 100 % terjatev do kupcev, odprtih nad 60 dni;
●     170.336 tisoč SIT: 70 % dvomljivih in spornih terjatev do kupcev;
●     54.261 tisoč SIT: popravek terjatev do tujih kupcev;
●     44.176 tisoč SIT: popravek vrednosti terjatev za obresti, odprte nad 60 dni;
●     117.566 tisoč SIT: ostalo.

Stroški amortizacije vsebujejo tudi amortizacijo ekoloških osnovnih sredstev v višini 665 mio SIT.
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2000 nominalno zmanjšali za 9 odstotkov, realno pa znižali za 16 odstotkov in 
zavzemajo 26-odstotni delež v celotnih stroških. Stroški dela so se zmanjšali zaradi znižanja števila zaposlenih v letu 2001 za 
30 odstotkov predvsem zaradi odhoda zaposlenih k najemnikom bencinskih servisov (232 zaposlenih) ter izločitve sektorja za 
gostinstvo v samostojno hčerinsko družbo Petrol Gostinstvo, d. o. o., kamor smo prerazporedili 209 delavcev.
Med drugimi stroški so izkazane predvsem odpravnine za trajno presežne delavce (214.142 tisoč SIT) in dana sredstva za 
kulturne, znanstvene in športne namene (25.688 tisoč SIT) ter stroški sponzoriranja (113.394 tisoč SIT).
Nabavna vrednost prodanega blaga obsega predvsem stroške prodanih količin (1.858 tisoč ton) naftnih derivatov, kupljenih 
prek odvisnih podjetij:

●     997 tisoč ton od Cypet Oils, Ltd.,

file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24a.xls
file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24b.xls


●     621 tisoč ton od Petrol Trade, H.m.b.H., Dunaj, 
●     240 tisoč ton od ostalih podjetij.
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3. pojasnilo: Stroški dela družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Stroški plač       
-plače 5.528.022 6.062.106 6.773.171 6.916.279 7.465.209 91
-prehrana zaposlenih 191.135 264.658 309.475 323.974 330.955 72
-prevozi na delo 214.505 255.972 252.561 236.802 208.279 84
-pogodbe o delu 9.424 11.049 9.608 14.711 17.981 85
Ostalo (regres, odpravnine, jubilejne nagrade) 394.782 380.996 482.689 529.434 823.961 104
Skupaj stroški plač 6.337.868 6.974.781 7.827.504 8.021.200 8.846.385 91
       
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 1.280.569 1.351.673 1.500.517 1.513.601 1.595.123 95
       
Skupaj 7.618.437 8.326.454 9.328.021 9.534.801 10.441.508 91
       
  
 

 
4. pojasnilo: Amortizacija družbe Petrol, d.d.
 
      indeks

v 000 SIT
2001

2000 1999 1998 1997 01/00

      
Amortizacija -redna 4.268.242 3.744.318 3.597.420 3.354.124 3.394.613 114
Revalorizacija amortizacije -redna 181.781 178.926 122.893 153.020 181.450 102
Amortizacija ekoloških sredstev 664.706 774.371 733.375 803.502 0 86
Revalorizacija amortizacije ekoloških sredstev 28.623 37.489 28.540 35.784 0 76
Skupaj 5.143.352 4.735.104 4.482.228 4.346.430 3.576.063 109
  
  

 
5. pojasnilo: Odpisi obratnih sredstev družbe Petrol, d.d. 
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00

  
Popravek vrednosti terjatev 481.368 493.993 1.490.108 545.506 732.696 97
  
 

 
6. pojasnilo: Drugi stroški poslovanja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Izdatki za varstvo okolja in druge dajatve 6.523 1.458 3.506 8.222 215.365 447
Drugi stroški (odpravnine, dokup delovne dobe, nagrade) 426.677 668.904 858.869 436.128 306.256 64
Štipendije, šolnine 8.293 10.782 13.954 16.926 16.033 77
Skupaj 441.493 681.144 876.329 461.276 537.654 65
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7. pojasnilo: Prihodki na podlagi deležev družbe Petrol, d.d., v dobičku drugih 
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Prihodki na podlagi deleža iz dobička podjetij v skupini 1.167.007 1.379.265 495.961 446.200 714.959 85
Prihodki na podlagi deleža iz dobička povezanih podjetij 0 57.948 0 140.142 0 -
Prihodki na podlagi deleža iz dobička drugih podjetij 249.454 85.600 69.941 54.398 40.704 291
Skupaj 1.416.461 1.522.813 565.902 640.740 755.663 93
  
 

 
8. pojasnilo: Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Obresti 1.364.158 1.471.986 1.335.940 1.736.593 2.251.209 93
Tečajne razlike 1.804.086 2.804.495 797.885 1.381.137 2.389.010 64
Drugi prihodki od financiranja 1.087.919 1.586.764 200.488 349.922 631.852 69
Revalorizacijski presežek 0 520.674 122.679 0 0 -
Skupaj 5.344.082 6.383.919 2.456.992 3.467.652 5.272.071 67
  
V letu 2001 imamo za 1.364.158 tisoč SIT prihodkov od obresti, večinoma iz naslova zamudnih obresti od prodaje blaga in 
storitev kupcem (811.690 tisoč SIT) ter obresti od prodaje kurilnega olja na obroke (267.109 tisoč SIT). 
Večji del drugih prihodkov od financiranja (1.087.919 tisoč SIT) predstavljajo prihodki za sklenjene terminske posle 
(1.001.013tisoč SIT) za varovanje tečajnega tveganja in jih moramo vsebinsko gledati skupaj z odhodki od sklenjenih 
terminskih poslov (697.019 tisoč SIT) ter skupaj s pozitivnimi (1.804.086 tisoč SIT) in negativnimi tečajnimi razlikami 
(3.274.484 tisoč SIT). Neto negativen učinek vseh štirih postavk znaša 1.166.405 tisoč SIT. Vsa tečajna izpostavljenost je 
dnevno varovana, in sicer s terminskimi pogodbami EUR/USD. Cilj varovanj je doseganje marže, kot jo priznava model za 
oblikovanje cen motornih bencinov. Kljub zavarovanju se negativnemu učinku ne moremo v celoti izogniti. Glavna razloga sta 
dva, in sicer:

●     razlika med srednjim tečajem Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka in prodajnim podjetniškim 
tečajem,

●     rast tečaja SIT/EUR od dneva nastanka poslovnega dogodka do dneva plačila.

 
9. pojasnilo: Stroški obresti in drugi odhodki financiranja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/0
       
Obresti 508.693 998.834 512.808 664.119 735.462 51
Tečajne razlike 3.274.484 5.591.565 2.006.010 1.083.827 3.372.132 59
Popravki in odpisi finančnih naložb 789.211 318.581 258.757 1.015.580 1.158.921 248
Drugi odhodki financiranja 788.101 1.574.791 17.772 378.427 233.728 50
Revalorizacijski primanjkljaj 17.478 0 0 667.900 12.787 -
Skupaj 5.377.967 8.483.771 2.795.347 3.809.853 5.513.030 63
  
V letu 2001 imamo za 508.693 tisoč SIT stroškov obresti, in sicer od kreditov, dobljenih pri bankah v državi, v višini 339.201 
tisoč SIT in pri bankah v tujini 126.536 tisoč SIT.
Oblikovani popravki vrednosti dolgoročnih finančnih naložb do podjetij v skupini znašajo 714.261 tisoč SIT, do drugih se 
nanašajo predvsem na Elan, d. d. (27.081 tisoč SIT), in TGRC Kranj (29.928 tisoč SIT).
Za kratkoročne finančne naložbe pa je bilo oblikovanih za 15.198 tisoč SIT popravkov, od katerih se največji del nanaša na 
popravek naložbe v vrednostne papirje Gradbenega podjetja Grosuplje, d. d. (9.304 tisoč SIT).
Popravek dolgoročne finančne naložbe v odvisno družbo Destilat, d. o. o., (preimenovana družba Shell Slovenija, d. o. o., ki 
jo je Petrol kupil v letu 1999) v višini 587.716 tisoč SIT je posledica amortizacije navideznega dobrega imena.
Oblikovanje popravkov finančne naložbe v odvisno družbo Petrol Plin, d. o. o., (pred tem Apegas, d. o. o., ki smo ga 
preimenovali v decembru 2001), v kateri je Petrol v letu 2001 postal 100-odstotni lastnik, v višini 118.681 tisoč SIT je 
posledica pokrivanja deležev izgube iz preteklih let prejšnjih manjšinskih lastnikov in pokrivanja izgube leta 2001.
Znižanje naložbe v odvisno družbo Hotel Špik, d. o. o., je posledica oblikovanih popravkov v višini izgube leta 2001 za 7.865 
tisoč SIT.
Večji del drugih odhodkov od financiranja predstavljajo odhodki za sklenjene terminske posle (697.019 tisoč SIT) za 
varovanje tečajnega tveganja.
 

3/22
 

file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_07.xls
file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_08_a.xls
file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_09_a.xls


  

 



 

 

 
10. pojasnilo: Revalorizacijski izid družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Oblikovanje       
Revalorizacija materialnih in nematerialnih naložb 3.583.981 4.486.282 3.504.956 2.946.770 3.447.518 80
Revalorizacija amortizacije 210.404 216.415 151.416 188.804 181.450 97
Revalorizacija zalog in porabe 123.419 131.640 61.351 46.886 342.636 94
Revalorizacija dolgoročnih naložb in terjatev 1.284.497 1.335.524 1.037.874 300.566 1.087.798 96
       
Skupaj 5.202.301 6.169.861 4.755.597 3.483.026 5.059.402 84
       
       
Poraba       
Revalorizacija kapitala 3.951.822 4.542.205 3.645.001 3.228.473 3.480.916 87
Revalorizacija dolg.rezervacij 662.160 860.918 898.005 904.235 1.050.411 77
Revalorizacija obveznosti 605.797 246.064 89.912 18.218 540.862 246
Revalorizacijski presežek (primanjkljaj) (17.478) 520.674 122.679 (667.900) (12.787) -
       
Skupaj 5.202.301 6.169.861 4.755.597 3.483.026 5.059.402 84
  
Revalorizacijski izid se oblikuje na osnovi opravljene revalorizacije sredstev in obveznosti do virov sredstev.
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se ob zaključnem računu saldi prenesejo med prihodke oziroma odhodke 
financiranja. Izjemoma se revalorizacijski učinki kratkoročnih terjatev in obveznosti ter denarnih sredstev vnašajo v rezultat 
financiranja. 
 
11. pojasnilo: Izredni prihodki družbe Petrol, d.d 
 
      indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Prihodki iz prejšnjih obdobij od podjetij v skupini 39.216 20.886 6.813 9.684 11.840 188
Prihodki iz prejšnjih obdobij 122.032 275.657 276.114 230.115 56.959 44
Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 221.911 214.147 211.110 81.241 111.460 104
Odpis obveznosti in izterjane terjatve preteklih let 24.617 406.517 187.003 11.917 195.514 6
Odprava rezervacij 0 941.552 0 0 0 -
Popravki ekoloških vlaganj 41.605 85.076 8.225 993.360 0 49
Drugi izredni prihodki 113.115 129.172 107.571 128.886 145.255 88
Skupaj 562.496 2.073.007 796.836 1.455.203 521.028 27
  
Med drugimi izrednimi prihodki (113.115 tisoč SIT) so izkazani predvsem prihodki iz naslova ukinjenih vkalkuliranih stroškov 
potencialnih obveznosti iz naslova tožb ter prejemki od zavarovalnic na podlagi odškodninskih zahtevkov.
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12. pojasnilo: Izredni odhodki družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Odhodki iz prejšnjih obdobij od podjetij v 
skupini 61.952 216.988 4.305 110.439 25.517 29
Odhodki iz prejšnjih obdobij 276.212 119.931 270.378 290.551 67.390 230
Izgube od prodaje opredmetenih osnovnih 
sredstev 353.022 319.185 108.599 135.010 114.390 111
Popisni primanjkljaj opredmetenih 
osnovnih sredstev 0 192.510 37.621 74.075 328 -
Odškodnine 14.831 38.639 43.374 14.361 4.591 38
Denarne kazni 1.678 2.012 5.722 209.591 13.157 83
Drugi izredni odhodki 10.164 16.902 28.278 47.508 56.323 60
Skupaj 717.859 906.167 498.277 881.535 281.696 79
  
Največji del odhodkov iz preteklih let se nanaša na odprte terminske pogodbe na dan 31.12.2000 (116.616 tisoč SIT), ki smo 
jih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi morali vrednotiti po srednjem tečaju Banke Slovenije, razlika do 
podjetniškega tečaja pa se je izkazala v letu 2001, ko so bile terminske pogodbe zaključene.
Znesek izrednih odhodkov v višini 353.022 tisoč SIT v pretežni meri predstavljajo odpisi gradbenih objektov in opreme zaradi 
rekonstrukcij objektov ter odpis investicij v teku.
 
13. pojasnilo: Davek od dobička družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Prihodki (usklajeni z določbami ZDDPO) 267.533.586 256.426.388 150.087.658 104.776.400 127.379.787 104
Odhodki (usklajeni z določbami ZDDPO) (264.398.126) (255.596.020) (148.783.018) (101.073.768) (123.099.873) 103
Osnova I 3.135.460 830.368 1.304.640 3.702.632 4.279.914 378
Povečanje davčne osnove 1.952.138 2.490.474 30.534 74.749 624.560 78
Zmanjšanje davčne osnove (1.567.028) (355.735) (926) (1.067) (33.836) 441
Davčna osnova II 3.520.570 2.965.107 1.334.248 3.776.314 4.870.638 119
Davčne olajšave (3.406.918) (2.555.116) (1.334.248) (2.711.258) (3.028.925) 133
Davčna osnova III 113.652 409.991 0 1.065.056 1.841.713 28
Skupaj davek od dobička 28.413 102.498 0 266.264 460.428 28
  
Neto povečanje davčne osnove I je pretežno posledica odtujitve osnovnih sredstev pred potekom treh let od nabave za 
izkoriščeno davčno olajšavo v letu nabave v višini 328.437 tisoč SIT. 
Podjetje je, tako kot leta 2000, uveljavljalo olajšavo za nove investicije v višini 3.008.634 tisoč SIT in oblikovalo investicijsko 
rezervo v višini 352.057 tisoč SIT, kar pomeni, da v naslednjih petih letih ne bo moglo razporediti dobička leta 2001 za 
dividende, oziroma, če ga bo razporedilo, bo moralo povečati osnovo za davek v tistem letu, ko bo dobiček namenilo za 
dividende. 
Najpomembnejšo postavko povečanja in obenem zmanjšanja davčne osnove I predstavljajo prihodki, doseženi z udeležbo pri 
dobičku odvisne družbe v tujini (1.566.692 tisoč SIT), od katere je bil davek na transfer dobička ob prenosu že plačan v 
tujini.
Postavke davčnih olajšav, ki zmanjšujejo davčno osnovo II, so: 40 % investiranega zneska v opredmetenena osnovna 
sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva (3.008.634 tisoč SIT), investicijska rezerva, 
oblikovana v višini 10 % od davčne osnove II (352.057 tisoč SIT), ter drugi stroški dela, ki se nanašajo na financiranje 
pokojninskega načrta (46.226 tisoč SIT).
 

5/22
 

  

 

file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_12.xls
file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_13.xls


 

 

 
14. pojasnilo: Neopredmetena dolgoročna sredstva družbe Petrol, d.d.
 
      indeks

V 000 SIT
2001

2000 1999 1998 1997 01/00

       
Bruto vrednosti       
Stanje 01.01. 675.551 584.218 451.266 251.839 173.772 116
Povečanje 203.708 112.874 108.551 177.658 59.733 180
Zmanjšanje /odpisi (79.476) (70.393) (13.809) (3.122) (323) 113
Revalorizacija 49.604 48.852 38.210 24.890 18.657 102
Stanje nabavne vrednosti 31.12. 849.387 675.551 584.218 451.265 251.839 126
       
Popravki vrednosti       
Stanje 01.01. 322.892 269.011 175.278 105.468 55.686 120
Amortizacija 118.937 95.580 81.171 59.150 41.015 124
Zmanjšanja (29.505) (67.925) (6.750) (1.289) 0 43
Revalorizacija popravkov vrednosti 28.656 26.226 19.312 11.949 8.766 109
Stanje popravkov vrednosti 31.12. 440.980 322.892 269.011 175.278 105.467 137
       
Sedanja vrednost 31.12. 408.407 352.659 315.207 275.987 146.372 116
  
Večji del povečanja neopredmetenih osnovnih sredstev predstavlja nakup licenc za programsko opremo ter plačilo 
materialnih pravic za dobljene koncesije za plinsko dejavnost, ki so bile predmet stvarnega vložka v postopku dokapitalizacije 
odvisne družbe Petrol Plin, d.o.o., v decembru 2001 (48.841 tisoč SIT) in je to tudi glavni razlog za zmanjšanje 
neopredmetenih osnovnih sredstev.
 
15. pojasnilo: Opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol, d.d. 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Zemljišča 16.282.849 15.062.331 14.027.062 12.004.921 10.878.182 108
Gradbeni objekti 38.304.313 34.014.134 33.684.863 27.196.279 22.540.522 113
Druga oprema 4.248.118 4.303.220 5.370.650 5.117.553 5.259.311 99
Investicije v teku in nadomestni deli 4.490.345 5.620.915 2.174.552 4.965.644 5.653.014 80
Predujmi za opredmetena osnovna 
sredstva 139.167 103.265 86.752 120.986 203.356 135
Skupaj 63.464.792 59.103.865 55.343.879 49.405.383 44.534.385 107
       
Stanje 01.01. 98.640.456 89.513.360 79.115.263 70.015.424 60.204.795 110
Povečanje 7.623.773 6.128.678 6.903.732 5.868.199 6.386.758 124
Zmanjšanje (4.270.680) (4.328.525) (2.204.509) (1.605.170) (2.041.218) 99
Revalorizacija 6.434.164 7.783.875 5.733.108 4.919.180 5.690.420 83
Spremembe predujmov (55.491) (456.932) (34.234) (82.370) (225.331) -
Stanje nabavne vrednosti 31.12. 108.372.222 98.640.456 89.513.360 79.115.263 70.015.424 110
       
Popravki vrednosti       
Stanje 01.01. 39.536.591 34.169.481 29.709.880 25.481.039 21.146.720 116
Amortizacija 4.149.305 3.648.738 3.487.710 3.259.190 3.394.613 114
Amortizacija - ekologija 664.706 774.371 761.915 839.286 335.752 86
Popravek popravka vrednosti ekoloških 
sredstev 0 0 0 (722.985) 0 -
Zmanjšanje (2.314.303) (2.376.218) (2.037.074) (1.132.001) (1.648.837) 97
Revalorizacija 2.871.131 3.320.219 2.247.050 1.985.351 2.252.791 86
Stanje popravkov vrednosti 31.12. 44.907.430 39.536.591 34.169.481 29.709.880 25.481.039 114
       
Sedanja vrednost 31.12. 63.464.792 59.103.865 55.343.879 49.405.383 44.534.385 107
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Vsa izkazana opredmetena osnovna sredstva so last podjetja in so bremen prosta.
Večja povečanja investicij v teku, ki so kot take tudi izkazane na dan bilance stanja, predstavljajo predvsem investicije v 
bencinski servis (v nadaljevanju BS) BS Obrežje (774 mio SIT), BS Lom II - rekonstrukcija (487 mio SIT), BS Podsmreka 
(439 mio SIT), BS Kamnik (397 mio SIT) ter BS Žalec (367 mio SIT), BS Ptuj (198 mio SIT) in BS Rogatec (138 mio SIT). 
Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis investicij v teku v višini 170.084 mio SIT, od katerih se pretežni del 
nanaša na odpis študij upravičenosti plinifikacije mest Postojne in Ilirske Bistrice.
Večja povečanja aktiviranih gradbenih objektov in opreme predstavljajo aktivirane investicije v BS Kozina (631.442 tisoč 
SIT), BS Kranj Labore (400.984 tisoč SIT), BS Ivančna Gorica (395.531 tisoč SIT), BS Rakovnik (353.157 tisoč SIT), BS 
Šmartinska (381.956 tisoč SIT), BS Tepanje (281.866 tisoč SIT), BS Martjanci (248.429 tisoč SIT), BS Železniki (156.080 
tisoč SIT), BS Cerklje (155.053 tisoč SIT), gostinska objekta Tepanje I in II (534.479 tisoč SIT).
Večja zmanjšanja (glede na sedanjo vrednost) opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo predvsem:

●     dokapitalizacija stvarnih vložkov v odvisno družbo Petrol Plin, d.o.o., dne 28. decembra 2001 (976.924 tisoč SIT), 
●     prodaja poslovnih prostorov Petroservis (329.891 tisoč SIT), 
●     odpis zaradi rekonstrukcije gostinskega objekta Lom II (74.269 tisoč SIT),
●     prodaja skladišča Novo mesto (31.547 tisoč SIT), 
●     odpis zaradi rekonstrukcije BS Ivančna Gorica (26.612 tisoč SIT), 
●     prodaja zemljišča in objekta BS Kobarid (26.233 tisoč SIT) itd.
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INVESTICIJE V OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA DRUŽBE PETROL, d.d.
       
      indeks

V 000 SIT
2001

2000 1999 1998 1997 01/00

       
Gradnja skladišč 99.294 725.196 2.070.722 1.534.990 1.908.894 14
Gradnja BS 5.031.858 3.386.433 4.091.954 3.298.268 2.967.188 149
Informatika 575.260 262.551 267.008 355.678 367.134 219
Druge naložbe 1.983.249 1.445.264 752.848 679.263 1.143.542 137
Investicije v opredmetena sredstva: 7.689.662 5.819.444 7.182.532 5.868.199 6.386.758 132
       
Investicije v neopredmetena sredstva: 206.526 115.905 111.223 177.658 59.733 178
       
SKUPAJ - Investiranje 7.896.188     133
       
PRIKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE PETROL d.d.
       
V 000 SIT       

Nabavna vrednost

Zemljišča Gradbeni 
objekti Oprema

Osnovna 
sredstva v 

pridobivanju Dani predujmi Skupaj
Stanje 31. decembra 2000 15.062.331 57.076.018 20.777.927 5.620.915 103.265 98.640.456
Povečanje 0 0 0 7.532.380 91.393 7.623.773
Prenos iz osnovnih sredstev v pripravi 533.228 5.632.466 1.836.799 (8.002.493) 0 0
Zmanjšanje (321.568) (1.802.180) (1.329.193) (817.739) (55.491) (4.326.171)
Revalorizacija 1.008.858 3.765.979 1.502.045 157.282 0 6.434.164
Stanje nabavne vrednosti 31. decembra 
2001 16.282.849 64.672.283 22.787.578 4.490.345 139.167 108.372.222
       
       
Popravki vrednosti       
Stanje 31. decembra 2000 0 (23.061.884) (16.474.707) 0 0 (39.536.591)
Amortizacija 0 (2.891.859) (1.922.153) 0 0 (4.814.012)
Amortizacija iz preteklih let 0 86 5.690 0 0 5.776
Zmanjšanje 0 1.196.243 1.112.284 0 0 2.308.527
Revalorizacija 0 (1.610.556) (1.260.575) 0 0 (2.871.131)
      
Stanje popravkov vrednosti
31. decembra 2001 0 (26.367.970) (18.539.461) 0 0 (44.907.430)
Sedanja vrednost 31. decembra 2001 16.282.849 38.304.314 4.248.118 4.490.345 139.167 63.464.792
Sedanja vrednost 31. decembra 2000 15.062.331 34.014.134 4.303.220 5.620.915 103.265 59.103.865
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16. pojasnilo: Ekološka opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol, d.d.
 
     indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 01/00
      
Gradbeni objekti 8.082.847 7.546.932 7.014.245 4.458.865 107
Oprema 3.468.921 3.280.309 3.034.111 2.901.896 106
opravek vrednosti objektov (1.697.436) (1.209.665) (766.666) (481.134) 140
Popravek vrednosti opreme (3.359.487) (2.878.825) (2.237.154) (1.678.380) 117
Skupaj 6.494.845 6.738.751 7.044.536 5.201.247 96
      
 
GIBANJE EKOLOŠKIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE PETROL, d.d.
 
V 000 SIT    Gradbeni objekti Oprema Skupaj
      
Nabavna vrednost      
31. decembra 2000   7.546.932 3.280.309 10.827.241
Prenos   11.750 (11.750) -
Zmanjšanja   (4.619) (26.576) (31.195)
Revalorizacija   528.784 226.939 755.723
      
Popravek vrednosti      
31. decembra 2000   (1.209.665) (2.878.825) (4.088.490)
Amortizacija v letu   (377.742) (286.963) (664.706)
Zmanjšanja   1.018 26.080 27.098
Revalorizacija   (111.047) (219.779) (330.826)
      
31. decembra 2001   (1.697.436) (3.359.487) (5.056.924)
      
Sedanja vrednost 31. decembra 2001   6.385.411 109.435 6.494.845
      
31. decembra 2000   6.337.267 401.484 6.738.751
  
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazana tudi osnovna sredstva, ki se nanašajo na ekološko sanacijo bencinskih 
servisov in skladišč, njihova revalorizirana nabavna vrednost po stanju na dan 31. 12. 2001 znaša 11.551.769 tisoč SIT in 
predstavlja celoten znesek za ta namen odobrenih dolgoročnih rezervacij. 
Sedanja vrednost teh sredstev na dan 31. 12. 2001 pa znaša 6.494.845 tisoč SIT.
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17. pojasnilo: Dolgoročne finančne naložbe družbe Petrol, d.d.
 
       indeks
V 000 SIT  31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Druge delnice in deleži  17.411.823 14.708.927 11.869.926 6.924.818 6.055.030 118
Dolgoročno dana posojila , naložbe in depoziti 
pri bankah  2.045.906 1.398.544 1.237.957 1.195.472 2.659.881 146

Skupaj  19.457.729 16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911 121
 
NALOŽBE V DELNICE IN DELEŽE V SLOVENIJI - PODJETJA V SKUPINI
 
 Odstotek

lastništva
     indeks

V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Nafta, d. o. o., Lendava 55% 0 0 182.546 0 0 -
Petrol Plin, d. o. o., Ljubljana 100% 1.076.849 0 0 0 17.834 -
Petrol Gostinstvo, d. o. o., Ljubljana 100% 588.179 540.000 0 0 0 -
Destilat, d. o. o., Ljubljana 100% 3.321.379 3.653.080 3.354.198 0 0 91
Hotel Špik, d. o. o., Gozd Martuljek 100% 7.090 13.977 25.148 0 0 51
Petrol BPH, d.d., Ljubljana  0 0 0 10.250 31.948  
Elektropetrol, d. o. o., Ljubljana 51% 1.071      
Skupaj naložbe v delnice in delež - podjetja v 
skupini

 4.994.568 4.207.057 3.561.892 10.250 49.782 119

 
NALOŽBE DRUŽBE PETROL, d. d., V DELNICE IN DELEŽE V TUJINI - PODJETJA V SKUPINI
 
 Odstotek

lastništva
     indeks

V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Petrol Trade, H.m.b.h., Dunaj, Avstrija 100% 1.174.780 1.926.351 903.336 488.619 124.808 61
Cypet Oils, Ltd, Limassol, Ciper 100% 3.215.642 2.759.056 2.183.193 1.721.824 1.725.221 117
Petrol Trgovina, d. o. o., Zagreb 100% 1.800.854 339.418 563.101 432.512 108.041 531
Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo, Bosna 
in Hercegovina

100% 431.968 231.647 113.400 96.354 0 186

Skupaj naložbe v delnice in deleže v tujini - 
podjetja v skupini

 6.623.244 5.256.472 3.763.030 2.739.309 1.958.070 126

 
NALOŽBE DRUŽBE PETROL, d. d., V DELNICE IN DELEŽE - DRUGA PODJETJA
 
 Odstotek

lastništva
     indeks

V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Primofin, d.d., Maribor 30,05% 0 0 391 1.323 18.613 -
Instalacija, d. o. o., Koper 49,00% 2.008.851 1.877.431 1.723.995 1.602.226 1.490.443 107
Terminal, d.d., Ilirska Bistrica 23,72% 0 76.236 70.006 65.061 60.589 -
Aquasystems d. o. o., Maribor 26,00% 233.690 0 0 0 0 -
Geoplin, d. o. o., Ljubljana 13,13% 2.470.994 2.309.340 2.120.606 1.970.823 1.833.324 107
Nafta Lendava, d. o. o., Lendava 55,00% 0 0 0 0 0 -
Ostali  1.080.476 982.391 630.006 535.826 644.209 110
Skupaj naložbe v delnice in deleže - druga 
podjetja

 5.794.011 5.245.398 4.545.004 4.175.259 4.047.178 110

        
      indeks
 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
SKUPAJ NALOŽBE V DELNICE IN DELEŽE DRUŽBE PETROL, 
d.d. 17.411.823 14.708.927 11.869.926 6.924.818 6.055.030 118
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DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DRUŽBE PETROL, d. d.
 
       indeks
V 000 SIT  31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Stanje 01.01.  16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911 8.369.771 123
Delež v dobičku  1.167.006 1.379.266 485.695 446.200 714.958 85
Izplačilo dobička  (1.566.692) (72.684) 0 0 (594.849) -
Nove naložbe in odkupi deležev  2.977.786 855.151 3.634.969 510.512 553.027 348
Nova posojila  1.871.997 293.951 958.694 1.193.277 1.794.275 637
Prodaja deležev  (115.158) (124.739) (141.909) (37.819) 0 -
Vračilo posojil  (185.382) (59.741) (394.413) (2.437.550) (273.883) -
Ostala zmanjšanja  (405) (234) 0 0 0 -
Popravek vrednosti  (774.014) (95.595) (95.034) (572.682) (1.158.921) -
Tečajne razlike in revalorizacija  1.049.237 1.452.360 1.124.558 452.759 1.090.280 72
Prenos na kratkoročne finančne naložbe  (1.074.117) (628.147) (584.967) (149.318) (1.779.747) -
Stanje 31.12.  19.457.729 16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911 121
  
Dolgoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v delnice in deleže podjetij, dolgoročno dana posojila in odkupljene lastne 
delnice. Njihova vrednost je potrjena s popisom in ustrezno revalorizirana. Odkup lastnih delnic je bil v letu 1997 opravljen 
prvič.

  
      
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
      
Druge delnice in deleži 17.411.823 14.708.927 11.869.926 6.924.818 6.055.030
Dolgoročno dana posojila, naložbe in depoziti pri bankah 2.045.906 1.398.544 1.237.957 1.195.472 2.659.881
Skupaj 19.457.729 16.107.471 13.107.883 8.120.290 8.714.911
  
V decembru leta 2001 smo v skladu s poslovnimi načrti dokapitalizirali odvisni družbi Petrol Plin, d. o. o. , (1.195.480 tisoč 
SIT) in Petrol Trgovina Zagreb, d. o. o. , (1.431.172 tisoč SIT)
Naložba v Nafto Lendava, d. o. o. , je na dan 31. 12. 2001 izkazana po naložbeni metodi z oblikovanim 100 odstotnim 
popravkom vrednosti.
Če bi bila naložba v pridruženo podjetje Instalacija, d. o. o. , Koper izkazana po kapitalski metodi, bi bila njena vrednost na 
dan 31. 12. 2001 višja za 1.010.582 tisoč SIT.
Naložba v pridruženo podjetje Aquasystems, d. o. o. , Maribor je na dan 31.12.2001 233.689 tisoč SIT, od tega imamo na 
dolgoročnih obveznostih kot nevplačani vpisani kapital za 126.683 tisoč SIT.
V letu 2001 smo pridobili 40 odstotni delež v Kmetijstvu Črnci, d. d. , v postopku prisilne poravnave v stečaju (64.340 tisoč 
SIT) in prodali delež v pridruženo podjetje TIB Terminal, d. d. , Ilirska Bistrica po knjigovodski vrednosti (80.106 tisoč SIT).
V letu 2001 smo po sklepu skupščine podjetja Elan, d. d., Begunje, z dne 29. 06. 2001, odpisali naložbo v njihove delnice v 
višini 90.270 tisoč SIT. Ker smo že v preteklih letih oblikovali popravke v višini 70 odstotkov naložbe, je na odhodke od 
financiranja leta 2001 vplivala le razlika (27.081 tisoč SIT). V družbi Elan, d. d., so zaradi pokrivanja izgube preteklih let in 
pokrivanja izgube tekočega leta z razveljavitvijo vseh delnic družbe izvedli poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
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18. pojasnilo: Dolgoročno dana posojila in naložbe v dolžniške vrednostne papirje družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Dolgoročna dana posojila v državi       
Podjetja v skupini 1.054.754 411.586 377.948 114.553 106.561 256
Pridružena podjetja 166.938 - - 302.278 18.219 -
Druga podjetja 137.632 222.211 262.711 512.456 560.029 62
Posojila drugim 158.947 184.723 195.508 237.682 298.879 86
Naložbe v obveznice 0 0 0 0 8.496 -
Dolgoročno dana posojila v tujini 499.131 551.521 373.288 - 1.529.780 91
Skupaj dolgoročno dana posojila 2.017.402 1.370.041 1.209.455 1.166.969 2.521.964 147
  
Dolgoročna dana posojila odvisnim podjetjem v višini 1.054.754 tisoč SIT v celoti predstavlja zadolžitev podjetja Petrol Plin, 
d. o. o.
V letu 2001 smo v skladu s poslovnim načrtom odvisne družbe Petrol Plin, d. o. o., ki ga je potrdil tudi nadzorni svet, prenesli 
iz kratkoročno danih posojil (317.737 tisoč SIT) in kratkoročnih terjatev iz poslovanja (132.450 tisoč SIT) na dolgoročna dana 
posojila ter prevzeli dolgoročne obveznosti do podjetja Agipgas, S. p. A., (192.981 tisoč SIT), ki izhajajo iz nakupa njihovega 
deleža, preostali znesek pa predstavljajo dana posojila v preteklih letih.
Večji del dolgoročnih danih posojil pridruženim podjetjem predstavlja posojilo podjetju Aquasystems, d. o. o., Maribor 
(166.938 tisoč SIT).
Dolgoročna dana posojila v tujini v višini 499.131 tisoč SIT se nanašajo na posojila odvisnima družbama, in sicer 283.012 
tisoč SIT posojilo, dano podjetju Petrol Trgovina, d. o. o., Zagreb, ter 216.118 tisoč SIT podjetju Petrol BH Oil Company 
Sarajevo.

 
19. pojasnilo: Zaloge družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Surovine in material 349.180 397.761 469.646 582.231 560.404 88
Drobni inventar 4.394 4.456 7.265 10.282 9.341 99
Trgovsko blago 8.995.972 10.109.393 7.791.494 3.635.503 4.895.051 89
- goriva 6.514.911 8.214.003 6.122.292 2.060.315 3.521.723 79
- ostali proizvodi iz nafte 586.341 594.820 492.711 425.897 540.785 99
- ostalo trgovsko blago 1.894.720 1.300.570 1.176.491 1.149.291 832.543 146
Skupaj 9.349.546 10.511.610 8.268.405 4.228.016 5.464.796 89
  
Zaloge blaga na dan 31. 12. 2001 so ovrednotene po dejanskih nabavnih cenah. V zalogah trgovskega blaga je delež naftnih 
derivatov 79-odstotni, zaloge dopolnilnega asortimenta ter ostalega trgovskega blaga pa predstavljajo 21 odstotkov.

 
20. pojasnilo: dolgoročne terjatve iz poslovanja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Terjatve iz finančnega najema 21.019 46.501 84.695 227.364 787.165 55
Skupaj dolgoročne terjatve 21.019 46.501 84.695 227.364 787.165 55
  
 

 
21. pojasnilo: Kratkoročne terjatve iz poslovanja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Kratkoročne terjatve do domačih kupcev 19.001.698 19.058.633 12.535.993 9.142.158 12.539.220 87
Popravek vrednosti terjatev do domačih kupcev (2.963.736) (2.885.424) (3.450.014) (2.137.042) (1.783.015) 103
Kratkoročne terjatve do tujih kupcev 1.945.561 3.122.929 2.689.528 2.314.027 3.271.347 61
Popravek vrednosti terjatev do tujih kupcev (81.576) (46.785) (61.716) 0 0 174
Druge kratkoročne terjatve 5.455.631 4.161.499 2.538.478 3.149.730 1.865.630 115
Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev (631.260) (575.250) (138.950) (1.745.378) (1.674.565) 110
Kratkoročne varščine -predujmi 123.797 13.277 120.846 290.401 964.693 932
Skupaj 22.850.115 26.356.338 17.884.845 14.896.316 18.640.890 87
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Ob koncu leta je od 16,026 mrd SIT neto terjatev do domačih kupcev za 10,147 mrd SIT nezapadlih ter 5,878 mrd SIT 
zapadlih terjatev, vendar so zapadle manj kot 60 dni ali sodijo v skupino individualno obravnavanih kupcev.
Popravki v višini 2,963 mrd SIT se nanašajo na:

●     1.381.536 tisoč SIT za terjatve do kupcev, starejše od 60 dni;
●     982.400 tisoč SIT za terjatve do kupcev v tožbi, prisilni poravnavi in stečajih in
●     599.800 tisoč SIT za terjatve iz naslova obresti; 

Poleg Nafte Lendava v višini 489 mio SIT se popravki vrednosti nanašajo na terjatve do kupcev, katerih večina ne presega 10 
mio SIT.
Kratkoročnih neto terjatev iz poslovanja do tujih kupcev je ob koncu leta za 1,864 mrd SIT, od tega je 1,051 mrd SIT 
nezapadlih ter 0,812 mrd SIT zapadlih terjatev, ki so zavarovane s hipoteko ali garancijo. Od vseh nezapadlih terjatev je za 
0,327 mrd SIT terjatev do odvisnih družb v tujini, ostalo pa so terjatve do drugih kupcev v tujini (predvsem Hrvaška in 
Bosna).
Popravek vrednosti v višini 81.576 tisoč SIT se nanaša na kupce, za katere so vložene tožbe, in ne presegajo 10 mio SIT, 
razen za Republičko direkcijo Banja Luka v višini 36 mio SIT.
Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja znašajo 4,824 mrd SIT, od tega je za 3,657 mrd SIT terjatev do fizičnih oseb iz 
kartične prodaje, 0,694 mrd SIT je terjatev za vstopni DDV in 0,473 mrd SIT ostalih terjatev. 
Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev iz poslovanja v višini 631.260 tisoč SIT se nanaša predvsem na:

●     488.889 tisoč SIT terjatev predvidenih za dokapitalizacijo podjetja Nafta Lendava, d. o. o. (vložen predlog za vpis na 
sodišču) in

●     142.371 tisoč SIT terjatev do fizičnih oseb.
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22. pojasnilo: Terjatve za predujme dobaviteljem družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Podjetja v skupini:       
Nafta Lendava, d.o.o. 0 0 0 0 205.111 -
Apegas, d.o.o. 0 0 0 236.699 220.435 -
Cypet Oils, Ltd. 0 0 0 0 0 -
Petrol Trade, GmbH. 0 0 109.038 2.469 507.538 -
Skupaj podjetja v skupini 0 0 109.038 239.168 933.084 -
       
Druga podjetja 123.797 13.277 11.808 51.233 31.609 932
       
Skupaj 123.797 13.277 120.846 290.401 964.693 932
  
 

 
23. pojasnilo: Kratkoročne finančne naložbe družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Kratkoročno vezani depoziti pri bankah 1.124.724 3.911.873 1.506.000 3.830.000 4.500.000 260
Kratkoročno dana posojila: podjetja v skupini 241.246 724.930 198.415 4 52.058 365
Kratkoročno dana posojila: posojila drugim 1.052.392 929.747 1.777.751 1.761.216 2.284.653 52
Kratkoročne naložbe v blagajniške zapise bank 0 0 0 348.940 339.566 -
Kratkoročne naložbe v delnice 57.233 163.727 159.790 183.033 195.889 102
Kratkoročne naložbe v obveznice 18.928 18.443 26.015 232.232 183.389 71
Sredstva, dana v upravljanje 17.623 7.087 6.509 6.048 27.527 109
Terminski posli 0 0 0 8.282 115.116 -
Popravek vrednosti (578.325) (608.706) (1.052.167) (1.374.432) (795.538) 58
Skupaj 1.933.821 5.147.101 2.622.313 4.995.323 6.902.660 196
  
Naložbe v delnice sestavljajo GPG (57.233 tisoč SIT; 13.310 delnic), ki so na dan 31.12.2001 vrednotene po borznem tečaju 
na ta dan. 
Stanje kratkoročnih posojil, danih podjetjem na dan 31. 12. 2001, predstavlja poleg posojil, za katera so bili že v preteklosti 
oblikovani popravki, še posojilo SCT d. d. , Ljubljana v višini 201.413 tisoč SIT, ki je ustrezno zavarovano.
Popravek vrednosti posojil drugim se nanaša na KBT, d. d. (318.060 tisoč SIT), Štern, d. o. o. (130.324 tisoč SIT), Rajko 
Pregelj (44.191 tisoč SIT) in druge (85.750 tisoč SIT).
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24. pojasnilo: Denarna sredstva družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Gotovina v blagajni 1.748.198 1.464.759 2.205.272 1.961.323 1.546.431 119
Denarna sredstva v banki 1.657.787 2.336.449 1.709.124 832.178 1.098.531 71
Skupaj 3.405.985 3.801.208 3.914.396 2.793.501 2.644.962 90
  
 

 
25. pojasnilo: Aktivne časovne razmejitve družbe Petrol, d.d
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Kratkoročno odloženi stroški 29.771 23.508 4.611 82.326 50.673 127
Nezaračunani prihodki 257.662 369.823 349.264 146.820 139.514 70
Skupaj 287.433 393.331 353.875 229.146 190.187 73
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26. pojasnilo: Lastniški kapital družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.00 31.12.99 31.12.98 31.12.97 01/00
       
Osnovni kapital 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 100
Vplačani presežek kapitala 2.383 930 930 930 0 256
Rezerve* 12.975.361 9.963.549 10.006.803 8.323.242 6.687.359 130
Sklad lastnih delnic 1.609.986 1.628.240 1.649.180 1.660.813 1.678.579 99
Prenešeni dobiček ali izguba prejšnjih let 2.793.260 2.698.075 3.300.659 2.135.913 2.115.284 104
Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba poslovnega leta 2.037.590 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 107
Revalorizacijski popravek kapitala       
Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 19.190.517 17.116.141 14.694.267 12.772.225 11.007.804 112
Revalorizacijski popravek vplačanega presežka 
kapitala 282 177 87 15 0 159
Revalorizacijski popravek rezerv 10.213.966 8.870.314 7.394.764 6.205.795 5.280.982 115
Revalorizacijski popravek sklada lastnih delnic 973.391 813.272 621.786 462.271 319.387 120
Revalorizacijski popravek prenešenega dobička 1.454.482 1.301.367 934.737 1.301.075 904.735 112
Skupaj lastniški kapital 63.769.024 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 112
  
27. pojasnilo: Izkaz gibanja kapitala družbe Petrol, d. d.  
  
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.00 31.12.99 31.12.98 31.12.97 01/00
       
Stanje 1. januar 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 38.936.019 111
Izplačilo dividend (1.027.198) (821.760) (1.231.460) (1.548.046) (1.871.324) 125
Udeležba uprave in NS na dobičku (54.039) (20.941) (27.077) (49.442) (33.675) 258
Učinki poslov z lastnimi delnicami 1.453 (129.828) (10.613) 930 0 -
Prenos v proste rezerve * 2.037.590 0 0 0 0 -
Revalorizacija leta 3.951.822 4.542.205 3.645.001 3.228.473 3.480.916 87
Čisti dobiček leta * 2.037.590 1.911.935 219.176 3.365.083 3.236.234 107
Stanje 31. december 63.769.024 56.821.806 51.340.195 48.745.168 43.748.170 112
       
Revalorizacijski popravek kapitala       
Stanje 1. januar 28.101.271 23.645.641 20.741.381 17.512.908 14.031.992 119
Revalorizacija leta 3.951.822 4.542.205 3.645.001 3.228.473 3.480.916 87
Učinki poslov z lastnimi delnicami 0 (86.575) 0 0 0 -
Črpanje revalorizacije iz pret.let za izplačilo dobička (220.454) 0 (740.741) 0 0 -
Stanje 31. december 31.832.639 28.101.271 23.645.641 20.741.381 17.512.908 113
  
Osnovni kapital podjetja PETROL, d. d., v znesku 12.517.806 tisoč SIT je razdeljen na 2.086.301 navadnih delnic, katerih 
nominalna vrednost je 6.000 SIT.
Na Ljubljanski borzi od 28. 12. 1998 kotira 2.086.301 delnic z oznako G.
Borzna cena ene delnice na dan bilance stanja je bila 23.147 SIT, v letu 2000 je ta vrednost znašala 19.367 SIT.
Delničarji so na 7. skupščini delniške družbe Petrol, d. d. , dne 05. 07. 2001 sprejeli naslednji sklep:

●     Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 2000 v znesku 1.911.934.826,35 SIT se razporedi v proste rezerve 
družbe.

●     Dividende delničarjem in udeležbo uprave in nadzornega sveta v dobičku za leto 2000 bo družba delničarjem izplačala 
iz nerazporejenega čistega dobička 1998, ki na dan 31.12.1999 znaša 1.174.160.720,56 SIT.

●     Dividende za leto 2000 bo družba delničarjem izplačala v znesku 1.043.150.500,00 SIT, kar znaša bruto 500,00 
(petsto 00/100) SIT na delnico.

●     Upravi, kot udeležbo na dobičku, bruto 31.538.636,00 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po tržni vrednosti delnice na 
dan izplačila.

●     Članom nadzornega sveta, kot udeležbo na dobičku, bruto 22.500.000,00 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po tržni 
vrednosti delnice na dan izplačila.
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Členitev kapitala po novih SRS na dan 01. 01. 2002
 
  
V 000 SIT Stanja na dan 01.01.2002 
  
Kapital  
  
I.Vpoklicani kapital 12.517.806
1. Osnovni kapital 12.517.806
2. Nevpoklicani kapital 0
  
II. Kapitalske rezerve 2.665
  
III. Rezerve iz dobička 25.772.704
1. Zakonske rezerve 14.701.323
2. Rezerve za lastne deleže 637.919
3. Statutarne rezerve 0
4. Druge rezerve iz dobička 10.433.462
  
IV. Prenešeni čisti poslovni izid 4.247.741
  
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta * 2.037.590
  
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.517
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 19.190.517
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 0
  
Skupaj kapital 63.769.024
  
* Čisti poslovni izid poslovnega leta je že zmanjšana za polovico in prenesen v druge rezerve iz 
dobička v skladu s 3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD-F. 

 
Pri obravnavi računovodskih izkazov za obravnavano poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2001, mora družba kot delniška družba 
upoštevati tudi ustrezne določbe novele Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.45/01; odslej tudi ZGD-F). To so določbe, ki se 
nanašajo na spremembo postavk kapitala zaradi uporabe 228. člena ZGD-F v delniških družbah ob smiselnem upoštevanju določb 60. 
člena ZGD-F.
S 01. 01. 2002 so pričeli veljati novi Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 22/01; odslej novi SRS), ki so obvezni za vse 
družbe. Zaradi enotnega prikazovanja novih kategorij kapitala v skladu z zahtevami ZGD-F ter upoštevanja novih SRS je to področje v 
novih SRS 8.53 posebej urejeno. Na tej podlagi so v preglednici pojasnjeni učinki in posledice upoštevanja ZGD-F na postavke kapitala na 
dan 01.01.2002.
 
28. pojasnilo: Bilančni dobiček družbe Petrol, d. d.
 
  
V 000 SIT 31.12.01
  
OBVEZNA UPORABA ČISTEGA DOBIČKA  
  
Čisti dobiček leta 2001 4.075.180
- kritje prenešene izgube 0
- oblikovovanje zakonskih rezerv 0
- oblikovanje rezerv za lastne deleže 0
- oblikovanje statutarnih rezerv 0
Čisti dobiček leta 2001 po obvezni uporabi 4.075.180

 
- Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 2.037.590
Preostanek čistega dobička za leto 2001 2.037.590

 
UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA  
Preostanek čistega dobička za leto 2001 2.037.590
+ Prenešeni čisti dobiček 4.247.742
+ Druge rezerve iz dobička 736.791
BILANČNI DOBIČEK 7.022.123
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29. pojasnilo: Rezerve družbe Petrol, d. d.

 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.00 31.12.99 31.12.98 31.12.97 01/00
       
Zakonske rezerve 4.444.752 4.426.498 4.469.752 4.468.732 4.450.966 100
Druge rezerve 6.493.019 5.537.051 5.537.051 3.854.510 2.236.393 117
Sklad lastnih delnic 1.609.985 1.628.240 1.649.180 1.660.813 1.678.579 99
Skupaj 12.547.756 11.591.789 11.655.983 9.984.055 8.365.938 108
  
Druge rezerve so se povečale za polovico čistega dobička leta 2000 v višini 955.967 tisoč SIT in za 28.756 tisoč SIT, za 
kolikor se je zmanjšal sklad lastnih delnic ob izplačilu nagrad članom nadzornega sveta in uprave. 
Sklad lastnih delnic je bil oblikovan v letu 1997 iz zakonskih rezerv v višini 1.697.192 tisoč SIT. 
V letu 2001 se je zmanjšal za izračunano vrednost porabljenih lastnih delnic v višini 28.756 tisoč SIT (skupaj z 
revalorizacijskim popravkom), povečal pa se je vir, iz katerega je bil sklad oblikovan.
 
30. pojasnilo: Dolgoročne rezervacije družbe Petrol, d.d.

 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.00 31.12.99 31.12.98 31.12.97 01/00
       
Dolgoročne rezervacije -ekologija 8.083.822 8.225.754 8.443.440 8.620.727 9.055.162 98
Dolgoročne rezervacije za velika popravila 2.037.764 2.285.848 3.167.111 3.014.709 2.934.696 89
Lizing 0 6.726 41.732 142.308 440.333 -
Skupaj dolgoročne rezervacije 10.121.586 10.518.328 11.652.283 11.777.744 12.430.191 96
  
Rezervacije za velika popravila so bile v letu 2001 črpane v višini 381.396 tisoč SIT.
Dolgoročne rezervacije za investicije v ekološko sanacijo bencinskih servisov, avtocistern, skladišč in odlagališča gudrona v 
Pesnici so bile odobrene z odločbo ministrstva za okolje in prostor v okviru lastninskega preoblikovanja podjetja in so bile kot 
vir sredstev vzpostavljene v breme kapitala z otvoritveno bilanco stanja na dan 01. 01. 1993. Izvedba ekološke sanacije v 
višini 5.357.597 tisoč SIT (na dan 01. 01. 1993) je bila tako ekonomsko kot naravovarstveno spoznana za nujno potrebno.
Pretežni znesek zmanjšanj dolgoročnih rezervacij za ekološka osnovna sredstva v letu 2001 v višini 670.780 tisoč SIT 
predstavlja:

●     Črpanje dolgoročnih rezervacij za odlagališče gudrona v Pesnici v višini 29.633 tisoč SIT v dobro drugih prihodkov 
poslovanja predstavlja stroške vzdrževanja čistilne naprave in 5.268 tisoč SIT plačilo anuitete posojila, prevzetega od 
ministrstva za okolje in prostor, povezanega s Pesniško jamo.

●     Črpanje dolgoročnih rezervacij za ostala ekološka vlaganja v višini 664.706 tisoč SIT v dobro drugih prihodkov 
poslovanja predstavlja v letu 2001 obračunano amortizacijo ekoloških sredstev.

●     Hkrati pa smo rezervacije povečali za plačana nadomestila za stavbno zemljišče v višini 62.544 tisoč SIT, ki jih je 
Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij v postopku revizije porabe dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo kot neupravičene izločila.

15/22
 

  

 

file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_29.xls
file:///G|/PETROL%20-%20LP%202001/slo/racunovodski_del/excel/24_30.xls


 

 

 
31. pojasnilo: Dolgoročne obveznosti iz financiranja družbe Petrol, d.d. 
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Dolgoročni dolg       
Dobljena posojila pri drugih povezanih podjetjih       
Dolgoročna posojila pri bankah 8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
       
Skupaj dolgoročni dolg 8.136.575 5.155.943 3.929.731 688.651 840.608 158
  
Stanje posojil v višini 8.136.575 tisoč SIT sestavljajo posojilo v tujih valutah, in sicer 21.282.052 EUR (4.712.048 tisoč SIT) 
in 2.621.123 DEM (296.724 tisoč SIT), ter posojila v tolarjih v skupni višini 3.127.803 tisoč SIT.
Na koncu leta smo del dolgoročnih obveznosti iz financiranja, ki zapadejo v letu 2002, prenesli na kratkoročne obveznosti v 
skupni višini 1.461.945 tisoč SIT, od tega 3.974.358 EUR (879.961 tisoč SIT), 1.310.561 DEM (148.362 tisoč SIT) in 428.571 
tisoč SIT.

 
32. pojasnilo: Kratkoročne obveznosti iz financiranja družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Dobljena posojila pri podjetjih v državi:       
-posojila pri podjetjih v skupini 480.904 221.798 1.114.599 0 0 217
-posojila pri drugih podjetjih 20.147 14.021 13.131 12.284 16.757 144
Dobljena posojila pri bankah v državi 4.700.000 0 2.550.000 1.000.000 1.462.387 -
Dobljena posojila pri bankah v tujini 0 0 0 0 0 -
Prenos iz dolgoročnih obveznosti iz financiranja:       
-banke 1.461.945 1.110.259 766.638 169.499 192.546 132
-druga podjetja 0 5.601 - - - -
       
SKUPAJ 6.662.996 1.351.679 4.444.368 1.181.783 1.671.690 493
  
 

 
33. pojasnilo: Kratkoročne obveznosti za predujme družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Podjetja v skupini 0 0 0 0 90.440 -
Druga podjetja 540.685 1.052.080 24.818 55.316 171.219 51
       
Skupaj 540.685 1.052.080 24.818 55.316 261.659 51
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34. pojasnilo: Druge kratkoročne obveznosti družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Obveznosti do dobaviteljev 17.807.972 23.271.859 16.879.445 12.706.804 20.292.147 138
Obveznosti za kosmate plače 708.220 914.664 956.532 889.139 1.460.022 96
Obveznosti za davke 12.522.008 19.133.150 11.767.357 8.345.855 5.760.305 163
Obveznosti za carine 0 0 0 0 0 -
Obveznosti za plačilo obresti 15.385 22.685 23.424 489 5.123 97
Obveznosti za davek od dobička 0 1.566.400 1.192.176 988.428 1.030.868 131
Dividende 93.580 86.743 102.651 80.125 53.498 85
Druge obveznosti 861.520 1.315.894 23.244 215.541 425.908 5.661
Skupaj 32.008.685 46.311.395 30.944.829 23.226.381 29.027.871 150
  
Obveznosti za kosmate plače v višini 708.220 tisoč SIT do delavcev predstavljajo stroške odpravnin za 33 delavcev, ki jim 
preneha delovno razmerje v letu 2002 v višini 157.400 tisoč SIT, in obveznosti iz naslova plač v višini 550.820 tisoč SIT.
Obveznosti do državnih inštitucij predstavljajo obveznosti za carine in davščine pri uvozu (669.884 tisoč SIT), obveznost za 
takso za obremenitev zraka z emisijo CO2 (709.959 tisoč SIT), obveznost za trošarine (7.595.218 tisoč SIT), obveznost za 
članarine za obvezne blagovne rezerve (323.401 tisoč SIT), obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV 
(3.123.831 tisoč SIT) in drugo.
Druge obveznosti v višini 861.520 tisoč SIT predstavljajo obveznosti do domačih partnerjev iz naslova odstopa obveznosti do 
tujine (549.256 tisoč SIT) ter obveznosti za nakupe s plačilno kartico Magna pri zunanjih odjemnih mestih (305.962 tisoč 
SIT).

 
35. pojasnilo: Pasivne časovne razmejitve družbe Petrol, d.d.
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
       
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški:       
-investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 -
-drugi vnaprej vračunani stroški 430.794 1.216.544 268.263 10.306 54.909 453
-kratkoročno odloženi prihodki 10.396 1.106 2.628 143.054 124.590 42
Skupaj 441.190 1.217.650 270.891 153.360 179.499 449
  
Vse tožbe, za katere so na dan 31.12.2001 oblikovani vnaprej vračunani odhodki v višini 175.612 tisoč SIT, so v teku in bi 
moralo po mnenju pravne službe priti v letu 2002 do denarne poravnave.
Pasivne časovne razmejitve v višini 181.425 tisoč SIT predstavljajo vračunani primanjkljaj goriv za čas po rednem letnem 
popisu za leto 2001.
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36. pojasnilo: Povezane stranke
 
Odnosi s povezanimi strankami, ki se nanašajo na poslovanje z odvisnimi in pridruženimi podjetji Petrola, d.d.:
 
 2001 2001 2000 2000
 Odvisna podjetja Pridružena podjetja Odvisna podjetja Pridružena podjetja
     
Bilanca stanja     
Dolgoročne finančne naložbe 11.617.813 2.488.781 9.463.529 2.251.387
Kratkoročne finančne naložbe 241.246 0 724.930 -
Terjatve iz poslovanja 631.062 1.082.113 1.526.828 17.545
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 481.251 0 559.446 -
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 9.432.073 217.540 17.572 288.351
     
Izkaz uspeha     
Prihodki od prodaje 2.698.444 38.283 3.929.005 72.952
Odhodki od prodaje 96.914.670 1.380.795 112.587.368 6.507.987
Prihodki od financiranja 1.208.152 70.733 1.485.033 268.892
Odhodki od financiranja 745.011 637 411.555 4.421
Odhodki od financiranja 39.216 0 20.337 407.067
Izredni odhodki 61.952 0 216.988 -
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37. pojasnilo: Možne obveznosti in izvenbilančna evidenca
 
A) Možne obveznosti za dana jamstva 

Petrol, d. d., Ljubljana je za kreditne linije podjetij skupine Petrol izdal predvsem tujim bankam garancije, katerih skupni znesek 31. 12. 
2001 znaša 34.846 mio SIT. Na dan 31. 12. 2001 je znašala vrednost izkoriščenega dela garancij 9.382 mio SIT:

 
●     za Cypet Oils Ltd, Limassol, Ciper:

   
Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD,ATS Vrednost izkoriščene garancije v USD 
 2001 2000 1999  2001 2000 1999
        
UEB Geneva  35.000.000 35.000.000   8.712.000 5.586.000
BBL Geneva 19.000.000    4.005.353   
Credit Lyonnaise Paris 10.000.000       
LHB Frankfurt   15.000.000     
B. Paribas Geneva 30.000.000 22.000.000 22.000.000    5.030.000
Credit Agricole Indosuez London B. 20.000.000 20.000.000 20.000.000  1.440.835  1.545.381
ING Wiena  8.000.000 8.500.000   118.066 674.665
Bank of Tokyo-Mitsubishi London   10.000.000     
RZB Wiena 15.000.000 15.000.000 10.000.000  25.353 3.452.084 5.297.491
Glencore Int. AG, Baar 8.399.092 12.746.467 znesek ni

določen
 8.399.092 12.746.467 13.365.153

Statoil, Stavanger  7.600.000    7.600.000  
ELF Trading SA, Geneva 4.837.783 7.351.762 znesek ni

določen
 4.837.783 7.351.762 138.141

J. Aron&Co. znesek ni
določen

znesek ni
določen

     

Morgan Stanley znesek ni
določen

znesek ni
določen

     

SKUPAJ V USD 107.236.875 127.698.229 120.500.000  18.708.416 39.980.379 31.636.831
  

●     za Petrol Trade, H.m.b.H, Dunaj, Avstrija:
 

   
Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD,ATS Vrednost izkoriščene garancije v USD 
 2001 2000 1999  2001 2000 1999
        
RZB Wiena Skupaj

s Cypet Oils
Skupaj s

Cypet Oils
  2.086.830 USD 7.271.931 USD  

BBL Geneva Skupaj
s Cypet Oils

      

Creditanstalt Wien 5.000.000 USD 5.000.000 USD 5.000.000 USD  130.625 USD 276.932 USD  
Creditanstalt Wien 20.000.000 ATS 20.000.000 ATS 20.000.000 ATS     
Zveza slovenskih zadrug Celovec 5.000.000 USD 5.000.000 USD 5.000.000 USD  377.388 USD 476.877 USD 2.585.549 USD
ING Wiena  8.000.000 USD 8.000.000 USD   6.001.224 USD 414 USD
SKUPAJ 11.282.388 USD 19.352.010 USD 19.457.525 USD  2.594.843 USD 14.026.964 USD 2.585.963USD 
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●     za Petrol Trgovina, Zagreb:

   
Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD, EUR, HRK Vrednost izkoriščene garancije v USD, EUR, HRK
 2001 2000 1999  2001 2000 1999
        
Societe Generale, Zagreb   500.000 USD     
INTER INA (Guersey) Ltd.   znesek 

ni določen
   54.280 USD

Ina d.d. znesek 
ni določen

znesek 
ni določen

znesek 
ni določen

 6.170.986 HRK 4.485.293 HRK 15.391.157 HRK

Bank Austria CA, Zagreb 2.722.000 EUR 20.000.000 HRK 20.000.000 HRK  2.722.000 EUR 20.000.000 HRK 20.000.000 HRK
SKUPAJ 2.722.000 EUR 20.000.000 HRK 3.118.451 USD  3.563.203 EUR 3.013.244 USD 4.687.782 USD
 
Poleg zgoraj navedenih garancij Petrol, d. d., garantira tudi za obveznosti odvisnega podjetja Petrol Plin, d. o. o., in pridruženih podjetij:
 
   
Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v 000 SIT Vrednost izkoriščene garancije v 000 SIT
 2001 2000 1999  2001 2000 1999
        
za Petrol Plin d. o. o., Ljubljana 587.740 576.618 30.764  587.740 576.618 30.764
Bank Austria d. d., Ljubljana        
za Instalacija d. o. o., Koper 578.101 655.058   578.101 655.058  
B. Societe Generale Pariz        
za Aquasystems d. o. o., Maribor 2.080.870 1.434.913   2.080.870 1.434.913  
več uporabnikov        
SKUPAJ V 000 SIT 3.246.711 2.666.589 30.764  3.246.711 2.666.589 30.764
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B) Možne obveznosti iz naslova tožb  
  
Proti Petrolu, d. d., kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča tožbe v skupnem znesku 430.216 tisoč SIT. Vodstvo 
podjetja ocenjuje, da obstaja velika možnost izgube določenih tožb. Zaradi tega ima družba v ta namen oblikovane 
kratkoročne rezervacije v višini 175.612 tisoč SIT po stanju na dan 31. 12. 2001. V letu 2000 so te rezervacije znašale 
252.320 tisoč SIT. 

 

  
C) Tuje blago na zalogi  
  
V 000 SIT 2001 2000
   
Blago, prejeto v komisijsko prodajo 1.560.894 1.113.222
Zaloge blagovnih rezerv Republike Slovenije 2.925.310 3.692.835
Skupaj 4.486.204 4.806.057
  
Komisijsko blago je izkazano po nabavnih cenah, zaloga blagovnih rezerv pa po planskih.  
  
D) Terminske pogodbe za nakup deviz
Petrol ima na dan 31. 12. 2001 sklenjene terminske pogodbe z bankami za nakup in prodajo tujih valut (po dogovorjenem 
medvalutnem tečaju na dan izvršitve pogodbe) v višini:  

  
Valuta 2001 2000

V 000 SIT V tuji valuti V 000 SIT V tuji valuti
     
Obveznost za USD (6.334.498) (25.354.000) (2.387.131) (10.498.000)
Obveznost za EUR (1.640.053) (7.415.772) (17.838.626) (84.340.913)
Terjatev za EUR 6.326.388 28.581.800 2.367.421 11.193.151
Terjatev za USD 1.640.808 6.650.000 16.926.633 74.443.000
(Negativna)/pozitivna razlika (7.355)  (931.703)  
  
Večina terminskih pogodb je sklenjenih za zavarovanje pred tečajnimi tveganji iz poslov nakupa in prodaje naftnih derivatov.
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E) Izločene terjatve na Sklad Republike Slovenije za razvoj  
  
Vrsta terjatev v 000 SIT 2001 2000 1999
    
Dolgoročne finančne naložbe - manj razviti 2.877 2.877 2.877
Kratkoročne terjatve do kupcev 856.572 856.572 856.572
Skupaj 859.449 859.449 859.449
  
Družba Petrol, d. d., je v okviru lastninskega preoblikovanja znižala lastni kapital za terjatve in sredstva v republikah 
nekdanje Jugoslavije in le-te terjatve in sredstva izločila iz bilance in vzpostavila izvenbilančno evidenco v skladu s pogodbo 
med družbo Petrol, d. d., in Skladom Republike Slovenije za razvoj, d.d.
S to pogodbo je družba Petrol, d. d., prevzela tudi pogojno denarno obveznost do Sklada, in sicer je dolžna najkasneje v 
enem mesecu od dneva prejema katerega koli plačila iz naslova prenešenih terjatev to plačilo prenakazati na Sklad Republike 
Slovenije za razvoj, d.d. Petrol, d. d., tudi v letu 2001 ni prejel tovrstnih plačil.
Družba je v januarju 2002 sklenila aneks k pogodbi o vzpostavitvi izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti 
podjetja do sklada. Ocenjena vrednost sredstev dolgoročnih finančnih naložb do Federacije je enaka nič, vrednost 
kratkoročnih terjatev do BiH pa je ocenjena v višini 184 mio SIT.
  
F) Zagotavljanje likvidnih sredstev

Obstaja nerešen spor med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Nafto Lendava, d. o. o., in družbo 
Petrol, d. d., za vračilo obveznosti iz kreditov iz Pariškega in Londonskega kluba. Do dneva poročila naj bi po mnenju 
Ministrstva za finance Republike Slovenije družba Petrol, d. d., zagotovila 1.040 tisoč DEM, 1.012 tisoč FRF in 3.093 tisoč 
USD likvidnih sredstev za odplačilo obveznosti družbe Nafta Lendava, d. o. o. Uprava družbe meni, da ta zahteva Republike 
Slovenije ni utemeljena, in zaradi tega ni oblikovana rezervacija odhodkov v ta namen.

 

  
38. pojasnilo: Dogodki po datumu bilance stanja
 
Sprememba uredbe o oblikovanju cen oziroma dvig bruto marže za 0,40 SIT/l pri motornih bencinih. 
Uvedba ekološke takse v višini 38 SIT/kg pri mazalnih oljih in tekočinah.
Sprejem odloka o prepovedi cestnega tranzita naftnih derivatov prek Hrvaške.
Podpis dogovora z rusko družbo Tyumen Oil o poslovnem sodelovanju na trgih nekdanje Jugoslavije.
Začetek uporabe novih SRS skupaj z začetkom uporabe določb 7. poglavja prvega dela novele zakona o gospodarskih družbah.
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Poslovno skupino PETROL poleg matičnega podjetja sestavljajo naslednja odvisna podjetja:
 

Odvisno podjetje
Država, v kateri 

je sedež podjetja  
Kapitalski delež 
Petrol d.d.,v %

     
   31.12.2001 31.12.2000
1. Destilat, d. o. o., Ljubljana Slovenija  100 100
2. Hotel Špik, d. o. o., Gozd Martuljek Slovenija  100 100
3. Petrol Plin, d. o. o., Ljubljana Slovenija  100 51
4. Petrol Gostinstvo, d. o. o., Ljubljana Slovenija  100 100
5. ElektroPetrol, d. o. o., Ljubljana Slovenija  51 0
6. Cypet Oils Ltd, Limassol Ciper  100 100
7. Petrol-Trade, H.m.b.H., Wien Avstrija  100 100
8. Cypet-Trade, Ltd., Limassol (Petrol-Trade, H.m.b.H., Wien) Ciper  100 100
9. Petrol Trgovina, d. o .o., Zagreb R Hrvaška  100 100
10. Petrol BH Oil Company, d. o. o., Sarajevo Bosna in Hercegovina  100 100
  
Odvisno podjetje ElektroPetrol, d. o. o., Ljubljana, je bilo ustanovljeno in registrirano decembra 2001.

  

Podjetje Nafta Lendava d. o. o. , Lendava, se na podlagi ocene uprave družbe Petrol d. d. , da kljub 55-odstotnem 
lastništvu nima večinskega vpliva na poslovne odločitve omenjenega podjetja, ne obravnava kot odvisno podjetje in v 
letu 2001, tako kot že v letu 2000 ni več vključeno v konsolidirane računovodske izkaze skupine Petrol d. d. . Njena ocena 
temelji na naslednjih dejstvih:

●     23. decembra 1999 je bila podpisana pogodba med lastnikoma omenjenega odvisnega podjetja, ki v točki 02.01 jasno izraža 
namero o odprodaji 55% deleža v osnovnem kapitalu Nafte Lendava, d. o. o. , in s katero bi izbranemu partnerju omogočili 
nakup večinskega deleža;

●     da je revizor Nafte Lendava, d. o. o. , v pojasnjevalnem odstavku mnenja na računovodske izkaze za leta 1997, 1998 in 1999 
opozoril na problem delujočega podjetja, saj omenjeno podjetje posluje s preveliko izgubo;

●     da se vsi dogovori med lastnikoma, kljub večinskemu lastniku deležu Petrola, sprejemajo dejansko s konsenzom obeh 
družbenikov, tako iz pristojnosti skupščine kot tudi poslovodstva. Po določbah ustanovitvene pogodbe skupščina odloča med 
drugim o sprejemanju delovnega programa in razvojnega plana, temeljih poslovne politike, delitvi dobička in kritju izgub, 
sprejemu poslovnega poročila ter statusnih spremembah. Za veljavni sprejem sklepa pa je s pogodbo predpisana kvalificirana 
(3/4) večina. Družba ima dvočlansko upravo, v kateri imata družbenika vsak svojega predstavnika. Predsednik uprave lahko 
samostojno sklepa pravne posle do vrednosti 5 mio tolarjev, nad tem zneskom pa le v poprejšnjem soglasju s članom uprave. 
Glede na navedene omejitve pri odločanju je Petrola d. d., kljub lastništvu večinskega deleža, dejansko onemogočeno 
samostojno odločanje o vseh bistvenih vprašanjih, ki se nanašajo na vodenje, poslovanje in obstoj podjetja Nafta Lendava, d. o. 
o.

Računovodski izkazi vseh odvisnih družb so revidirani in vsa mnenja revizorjev so brez pridržkov. Odvisni družbi Cypet Oils Ltd., 
Limassol in Cypet Trade Ltd., Limassol je revidirala revizijska družba Horwath Philippides&Partners, Petrol Trade H.m.b.H., Wien je 
revidiral g. Harald Hruschka, Petrol Trgovina d. o. o., Zagreb in Petrol BH Oil Company d. o. o., Sarajevo je revidirala revizijska družba 
Ernst&Young Audit d. o. o., odvisne družbe Destilat d. o. o., Ljubljana, Petrol Plin d. o. o., Ljubljana, Petrol Gostinstvo d. o. o., 
Ljubljana, ter Hotel Špik d. o. o., Gozd Martuljek pa je tako kot obvladujočo družbo revidirala revizijska hiša Deloitte&Touche d. o. o., 
Ljubljana.

Poslovno leto vseh družb, ki sestavljajo poslovno skupino, je enako koledarskemu letu.

Vse družbe v skupini, ki so poslovale v letu 2001, so ustvarile skupaj 1.167.007 tisoč SIT dobička, ki povečuje prihodek od financiranja 
obvladujoče družbe. Podjetje Špik d. o. o. in Petrol Plin d. o. o. (prej Apegas d. o. o.) sta poslovno leto zaključila z izgubo v višini 
53.520 tisoč SIT, ki predstavlja popravek dolgoročne finančne naložbe v obvladujoči družbi.

Vse družbe v skupini, ki so poslovale v letu 2001, so ustvarile skupaj 1.167.007 tisoč SIT dobička, ki povečuje prihodek od financiranja 
obvladujoče družbe. Podjetje Špik d. o. o. in Petrol Plin d. o. o. (prej Apegas d. o. o.) sta poslovno leto zaključila z izgubo v višini 
53.520 tisoč SIT, ki predstavlja popravek dolgoročne finančne naložbe v obvladujoči družbi.
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Računovodski izkazi skupine so pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi (SRS). Po teh standardih sestavlja skupino matično podjetje in od njega 
odvisna podjetja. Odvisno je podjetje, ki ga usmerja matično podjetje.

Druga povezana podjetja so matično podjetje in pridružena podjetja. Pridružena 
podjetja so tista, v katerih ima vlagatelj zgolj pomemben vpliv in niso odvisna 
podjetja. Šteje se, da ima podjetje pomemben vpliv, če ima 20-odstotni do 50-
odstotni delež v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.

Šteje se, da ima matično podjetje večinski vpliv v drugem, odvisnem podjetju, kadar 
je uresničeno katero izmed tehle sodil: matično podjetje

●     ima absolutno večino glasov delničarjev ali članov skupščine drugega podjetja;

●     ima pravico imenovati absolutno večino članov upravnega, poslovodnega ali 
nadzornega odbora v drugem podjetju in je tudi lastnik delnic, trajnih vlog in 
podobnega v njem;

●     ima pravico do prevladujočega vpliva na drugo podjetje na način iz prejšnje 
alineje, ne da bi bilo tudi lastnik delnic, trajnih vlog in podobnega v njem;

●     zgolj na podlagi sporazuma z drugimi prinašalci kapitala razpolaga z absolutno 
večino glasov delničarjev oziroma članov skupščine drugega podjetja.

Iz uskupinjevanja (konsolidiranja) so izključeni računovodski izkazi:

●     odvisnega podjetja, za katero obstaja namen, da ga bo matično podjetje 
usmerjalo le začasno, ker ga je kupilo in ga ima v lasti zgolj z namenom, da ga 
bo že kmalu odtujilo, in

●     odvisnega podjetja, ki posluje v okviru strogih, dolgoročnih omejitev, ki 
pomembno zmanjšujejo njegovo zmožnost, da prenese svoja sredstva na 
matično podjetje.

V skupinskih računovodskih izkazih se ne upoštevajo saldi iz poslov v okviru skupine 
podjetij in iz njih izhajajočih zunaj skupine neiztrženi dobički. Prav tako se ne 
upoštevajo izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine podjetij in navzven še niso 
obračunane, če jih ni mogoče nadomestiti.

Pri prevajanju računovodskih izkazov podjetij v tujini za vključitev v skupinske 
računovodske izkaze se upoštevajo tile postopki:

●     sredstva in dolgovi, tako denarni kot nedenarni, ki jih ima podjetje v tujini, se 
prevedejo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja;

●     prihodki in odhodki podjetij v tujini se prevedejo po poprečnih deviznih tečajih 
Banke Slovenije v poslovnem letu;

●     vse tečajne razlike se razvrstijo kot kapital, dokler čista finančna naložba ni 
odtujena

 

  

 



 

   

 

Pri pripravljanju skupinskih računovodskih izkazov se uporabljajo enotne 
računovodske usmeritve za podobne posle in druge poslovne dogodke v podobnih 
okoliščinah; to je računovodske usmeritve, kot jih uporablja matična družba za 
pripravo svojih ločenih računovodskih izkazov.

Dolgoročne finančne naložbe v pridružena podjetja
Dolgoročne finančne naložbe v pridružena podjetja so vrednotene po naložbeni 
metodi.

Poslovne združitve ter dobro in slabo ime v skupinski bilanci stanja
V primeru pripojitve kakega podjetja, ki nato začne delovati kot odvisno podjetje in 
sestavlja svoje računovodske izkaze, se pri matičnem podjetju kot kupcu pojavi 
dolgoročna finančna naložba v znesku nabavne vrednosti odkupljenega čistega 
premoženja pripojenega podjetja. Pri pripravi skupinske bilance stanja se ugotovljiva 
sredstva in dolgove pripojenega podjetja po nakupni metodi preračunajo na njihovo 
pošteno vrednost na dan pripojitve, za presežek nabavne vrednosti nad njo se prikaže 
dobro ime v okviru neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za njen primanjkljaj pa 
slabo ime v okviru dolgoročnih rezervacij. 

Kapital
Pri sestavljanju skupinske bilance stanja se del osnovnega kapitala in nanj vezanih 
drugih sestavin kapitala odvisnih podjetij pobota z dolgoročnimi finančnimi naložbami 
matičnega podjetja vanje. V skupinsko bilanco stanja vstopi v enotnem znesku le 
preostali del vseh sestavin kapitala odvisnih podjetij, ki pripada drugim lastnikom in 
je označen kot manjšinski kapital odvisnih podjetij.
Če se v skupinsko bilanco uvrščajo postavke kapitala podjetij, ki delujejo v različnih 
državah, se najprej prevedejo v izraze domače valute po deviznih tečajih na dan 
bilance stanja.
Pri delitvi čistega dobička poslovnega leta je posebej naveden del, ki pripada 
manjšinskim lastnikom v odvisnih podjetjih, in posebej del, ki pripada lastnikom 
matičnega podjetja.

Davek od dobička
Davek od dobička skupine vključuje odmerjeni davek matičnega podjetja in 
odmerjene davke odvisnih podjetij. Odmerjeni davek je znesek davka iz dobička, ki 
ga je treba poravnati glede na obdavčljivi dobiček v posameznem obdobju.

 

  

 



 

   
  

  

  

 



 

 

 
       indeks
v 000 SIT Pojasnilo 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
 
Čisti prihodki iz prodaje A., 1.; 272.567.636 264.514.696 168.028.181 117.123.459 153.349.441 103
Nabavna vred. blaga ali proiz. stroški prodanih 
količin

B.; -236.820.297(233.156.855)(137.615.836) (85.685.283)(124.703.988) 102

Kosmati dobiček iz prodaje 35.747.339 31.357.841 30.412.345 31.438.176 28.645.453 114
 
Stroški prodaje C.; (26.519.603) (25.031.407) (24.846.054) (23.391.516) (18.355.150) 106
Stroški uprave C.; (5.194.495) (4.623.467) (4.787.237) (6.744.865) (6.612.611) 112
Drugi prihodki od poslovanja 666.019 837.961 846.645 876.796 231.067 79
Dobiček iz poslovanja 4.699.260 2.540.928 1.625.699 2.178.591 3.908.759 185
 
Prihodki na podlagi deležev iz dobička podjetij v 
skupini

0 0 0 0 0 -

Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih 
povezanih podjetij

0 57.948 10.265 140.142 0 -

Prihodki na podlagi deležev iz dobička drugih 249.454 85.600 91.506 373.412 48.614 291
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja E., 05.; 4.720.617 6.488.341 2.488.927 3.443.920 5.097.336 73
Prihodki iz financiranja 03,; 4.970.071 6.631.889 2.590.698 3.957.474 5.145.950 75
 
Odpisi dolgoročnih in kratkoročnih naložb (74.949) (32.963) (67.130) (1.091.300) (846.025) 227
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja E.; (5.071.606) (8.792.426) (3.286.196) (3.188.875) (5.471.019) 58
Odhodki financiranja 04.; (5.146.555) (8.825.389) (3.353.326) (4.280.175) (6.317.044) 58
 
Dobiček iz rednega delovanja 4.522.776 347.428 863.071 1.855.890 2.737.665 ###
 
Izredni prihodki F., 06.; 683.598 2.342.957 2.722.236 1.838.490 541.854 29
Izredni odhodki F., 07.; (786.190) (1.857.977) (2.564.674) (857.656) (275.764) 42
Celoten dobiček poslovnega leta 4.420.184 832.408 1.020.633 2.836.724 3.003.755 531
 
Davki iz dobička G., 08.; (183.118) (208.016) (56.030) (311.178) (593.025) 88
Čisti dobiček poslovnega leta 4.237.066 624.392 964.603 2.525.546 2.410.730 679
 
Čisti dobiček večinskega lastnika 4.237.066 645.762 1.040.126 2.915.729 2.929.709 656
 
Čisti dobiček (izguba) manjšinskih lastnikov 0 (21.370) (75.523) (390.183) (518.979) -
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Sredstva
 
       indeks
v 000 SIT Pojasnila 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
        
Stalna sredstva        
Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 09.; 553.680 1.385.088 399.131 380.703 291.259 40
Opredmetena osnovna sredstva H., 10.; 70.545.388 63.875.941 62.834.517 55.139.878 50.054.172 110
Dolgoročne finančne naložbe I.; 6.303.538 5.697.559 9.438.183 6.309.132 5.971.486 111
Popravek kapitala K.; 637.919 617.892 720.115 665.199 141.322 103
Skupaj stalna sredstva 78.040.525 71.576.480 73.391.946 62.494.912 56.458.239 103
 
Gibljiva sredstva
Zaloge L., 11.; 9.846.821 10.636.291 11.561.365 5.726.439 9.332.449 93
Dolgoročne terjatve iz poslovanja M., 12.; 21.019 46.501 84.695 227.364 787.502 45
Kratkoročne terjatve iz poslovanja N., 13.; 24.915.027 28.515.536 19.254.612 15.546.041 14.049.300 87
Kratkoročne finančne naložbe I., 14.; 1.820.001 4.502.984 2.888.719 5.646.344 6.989.578 40
Denarna sredstva O.; 5.119.316 6.215.251 5.509.430 4.120.438 3.971.755 82
Aktivne časovne razmejitve P.,15.; 298.806 409.103 428.166 415.395 344.556 73
Skupaj gibljiva sredstva 42.020.990 50.325.666 39.726.987 31.682.021 35.475.140 83
 
Skupaj sredstva 120.061.515 121.902.146 113.118.933 94.176.933 91.933.379 98

 
Obveznosti do virov sredstev
 
Kapital
Osnovni kapital 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 100
Vplačani presežek kapitala 2.383 930 930 930 0 256
Rezerve* 14.585.346 11.591.789 11.655.983 9.984.055 8.365.938 126
Preneseni čisti dobiček prejšnjih let 2.604.234 3.775.221 3.536.231 1.829.213 2.115.109 69
Revalorizacijski popravek kapitala 17.; 31.832.638 28.101.271 23.666.269 20.717.143 17.509.456 113
Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta* 2.199.476 645.762 1.040.126 2.915.729 2.929.709 341
Skupaj kapital brez manjšinskih lastnikov R., 16.; 63.741.883 56.632.779 52.417.345 47.964.876 43.438.018 113
  
Kapital manjšinskih lastnikov 16.; 1.029 (33.489) 138.678 (620.461) (210.651) -
Skupaj kapital R., 16.; 63.742.912 56.599.290 52.556.023 47.344.415 43.227.367 113
  
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne rezervacije S., 18.; 10.302.812 10.675.448 11.885.359 13.783.692 14.142.158 97
Dolgoročne obveznosti iz financiranja T., 19.; 8.166.575 5.392.143 6.949.259 3.696.720 3.339.475 151
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja U., 20.; 136.217 9.641 9.383 9.234 9.685 1.413
Skupaj dolgoročne obveznosti 18.605.604 16.077.232 18.844.001 17.489.646 17.491.318 116
  
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz financiranja T., 21.; 8.941.843 6.144.838 9.751.594 4.725.896 8.568.031 146
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja U., 22.; 28.260.606 41.717.720 29.213.826 22.650.900 20.955.759 68

Pasivne časovne razmejitve J., V., 
23.; 510.550 1.363.066 2.753.489 1.966.076 1.690.904 37

Skupaj kratkoročne obveznosti 37.712.999 49.225.624 41.718.909 29.342.872 31.214.694 77
  
Skupaj obveznosti do virov sredstev 120.061.515 121.902.146 113.118.933 94.176.933 91.933.379 98
 
* Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta je že zmanjšan za polovico in prenešen v proste rezerve v skladu s 3. odstavkom 228. člena 
Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD-F.
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 indeks
v 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Denarna sredstva na začetku poslovnega leta 6.650.319 5.999.769 4.433.591 4.269.637 4.958.510 111
 
Čisti dobiček poslovnega leta 4.237.066 624.392 964.603 2.525.546 2.410.730 679
Amortizacija 5.063.865 5.193.330 4.908.245 4.772.642 4.142.525 98
Črpanje dolgoročnih rezervacij 664.706 (811.860) (761.915) (858.734) 0 -
Sprememba terjatev in obveznosti (11.435.116) 823.440 3.130.573 401.796 (388.528) -
Sprememba zalog 1.534.010 1.954.035 (5.399.717) 4.305.944 (1.509.640) 79
Skupaj denarni tok od poslovnih dejavnosti 64.531 7.783.337 2.841.789 11.147.194 4.655.087 1
 
Naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (6.998.338) (1.592.916) (8.401.748) (6.171.885) (5.913.807) 439
Dolgoročne finančne naložbe (207.150) 4.580.622 (2.649.557) 110.215 486.080 -
Kratkoročne finančne naložbe 2.998.192 (1.357.169) 3.186.747 1.867.452 3.674.044 -
Skupaj denarni tok, porabljen za investicijske dejavnosti (4.207.296) 1.630.537 (7.864.558) (4.194.218) (1.753.683) -
 
Povečanje kapitala - izven dobička poslovnega leta (1.032.170) (1.092.298) 644.467 (2.163.828) (2.208.451) 94
Sprememba dolgoročnih rezervacij (1.119.917) (1.455.848) (2.183.979) (560.394) (1.262.972) 77
Sprememba dolgoročnih obveznosti iz financiranja 2.396.982 (2.175.600) 2.971.590 106.784 (5.095.424) -
Sprememba kratkoročnih obveznosti iz financiranja 2.366.866 (4.474.646) 4.666.530 (4.484.737) 4.678.688 -
Skupaj denarni tok od dejavnosti financiranja 2.611.762 (9.198.392) 6.098.608 (7.102.175) (3.888.159) -
 
Denarna sredstva na koncu poslovnega leta 5.119.316 6.215.251 5.509.430 4.120.438 3.971.755 82
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1. pojasnilo: Čisti prihodki od prodaje* poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
 
Blago 268.489.814 260.347.487 164.143.676 111.377.781 145.701.907 103
Storitve 4.021.337 4.075.227 3.776.800 4.689.590 6.134.817 99
Uporaba blaga in storitev za lastne potrebe 56.485 91.982 107.705 1.172.398 1.533.704 61
Skupaj 272.567.636 264.514.696 168.028.181 117.239.769 153.370.428 103
  
* Prihodki od prodaje blaga zajemajo tudi trošarino, ki je za leto 2001 znašala 93. 604. 633 tisoč SIT, za leto 2000 
75.906.218 tisoč SIT, v letu 1999 pa 38.375.470 tisoč SIT.

Od skupnih prihodkov od prodaje skupine jih je 95,2 % ustvarila obvladujoča družba, 2,2 % podjetje Petrol BH Oil Company 
d. o. o., preostali del pa so ustvarile ostale družbe v skupini.

 
2. pojasnilo: Stroški blaga in ostali stroški poslovne skupine Petrol
 
   indeks
V 000 SIT 2001 2000 01/00
    
Nabavna vrednost prodanega blaga 236.820.297 233.156.855 102
Stroški materiala 1.338.288 1.744.704 77
Stroški storitev 14.581.246 12.420.704 117
Odpisi obratnih sredstev 850.996 722.032 118
Stroški amortizacije 5.728.569 5.193.327 110
Stroški dela 8.626.057 8.730.063 99
Drugi stroški 588.942 844.044 70
Stroški skupaj 268.534.395 262.811.729 102
  
Nabavna vrednost prodanega blaga obvladujoče družbe predstavlja 56 % nabavne vrednosti prodanega blaga skupine, 26 % 
predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga odvisne družbe Cypet Oils Ltd ter 16 % družbe Petrol Trade H.m.b.H, ostala 2 
% nabavne vrednosti prodanega blaga skupine pa predstavljajo ostale družbe v skupini.

Stroški odpisov obratnih sredstev predstavljajo v letu 2001 oblikovane popravke vrednosti terjatev do drugih podjetij v višini 
850.996 tisoč SIT, od tega je bila večina popravkov obratnih sredstev oblikovanih v obvladujoči družbi (481.368 tisoč SIT) 
ter v odvisni družbi Petrol BH Oil Company d. o. o., (153.686 tisoč SIT).

Med drugimi stroški poslovanja 588.942 tisoč SIT predstavljajo večino drugi stroški obvladujoče družbe.

 
3. pojasnilo: Prihodki od financiranja poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Deleži iz dobička       
Deleži iz dobička drugih povezanih podjetij 0 57.948 10.265 140.142 0 -
Deleži iz dobička drugih 249.454 85.600 91.506 373.412 48.614 291
 249.454 143.548 101.771 513.554 48.614 174
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja       
Prihodki iz obresti 1.636.645 1.455.608 1.131.581 1.379.799 1.757.682 112
Tečajne razlike 1.995.625 3.004.908 831.132 1.361.789 2.138.681 66
Prihodki od valutnih terminskih poslov 1.001.013 1.526.495 100.423 260.224 469.863 66
Drugi prihodki od financiranja 87.334 96.247 271.851 442.108 673.739 91
Revalorizacijski presežek 0 405.083 153.940 0 57.371 -
Skupaj 4.720.617 6.488.341 2.488.927 3.443.920 5.097.336 73
       
Skupaj 4.970.071 6.631.889 2.590.698 3.957.474 5.145.950 75
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4. pojasnilo: Odhodki financiranja poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
 
Odpisi in popravki vrednosti finančnih naložb 74.949 67.130 1.091.300 846.025 1.757.797 227
 
Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja
Odhodki za obresti 752.903 1.511.962 996.301 1.184.035 1.692.115 50
Tečajne razlike 3.313.293 5.678.230 2.211.132 953.229 3.313.107 58
Odhodki od valutnih terminskih poslov 697.019 1.572.964 17.311 333.782 224.787 944
Drugi odhodki financiranja 203.297 29.270 61.452 414.187 241.010 695
Revalorizacijski primanjkljaj 105.094 0 0 303.642 0 -
 
Skupaj 5.071.606 8.792.426 3.286.196 3.188.875 5.471.019 58
 
Skupaj 5.146.555 8.825.389 3.353.326 4.280.175 6.317.044 58
  
 

 
5. pojasnilo: Revalorizacijski izid poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
 
Oblikovanje:
 
Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 22.597 117.104 21.354 17.591 18.650 19
Revalorizacija opredmetenih osnovnih sredstev 3.735.843 4.635.822 3.866.155 3.309.481 3.888.749 81
Revalorizacija finančnih naložb 1.259.981 1.167.969 1.036.886 332.142 1.040.513 108
Revalorizacija popravka kapitala 42.852 56.268 51.960 23.184 6.435 76
Revalorizacija zalog 130.096 134.429 62.584 46.963 346.618 97
Revalorizacija dolgoročnih terjatev iz poslovanja 1.639 21.058 17.734 9.536 57.198 8
Revalorizacija kratkoročnih terjatev iz poslovanja 2.093 0 0 286 328 -
Revalorizacija amortizacije 214.625 221.047 164.599 207.087 199.711 97
Drugo 0 0 0 13.332 0 -
 5.409.726 6.353.697 5.221.272 3.959.602 5.558.202 85
 
Črpanje
 
Revalorizacija kapitala (4.160.699) (4.542.201) (3.632.176) (3.207.687) (3.477.464) 92
Revalorizacija dolgoročnih rezervacij (662.160) (860.918) (1.035.384) (1.030.348) (1.194.892) 77
Revalorizacija dolgoročnih obveznosti iz financiranja (505.747) (506.347) (376.381) 16.532 (780.992) 100
Revalorizacija kratkoročnih obveznosti iz financiranja (152.856) 0 0 0 0 -
Revalorizacija obveznosti iz poslovanja (208) (18.852) (23.391) (41.741) (47.483) 1
Konsolidacijska preknjižba (33.150) (20.296) - - - 163
 
Skupaj (5.514.820) (5.948.614) (5.067.332) (4.263.244) (5.500.831) 93
 
Revalorizacijski presežek (primanjkljaj) (105.094) 405.083 153.940 (303.642) 57.371 -
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6. pojasnilo: Izredni prihodki poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Prihodki iz prejšnjih let 228.412 361.328 331.931 1.284.158 70.209 63
Prihodki iz prejšnjih let 226.422 214.147 212.451 314.906 112.751 106
Izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let 64.292 509.747 49.893 18.078 195.514 13
Prejete kazni in odškodnine 0 0 90.188 58.758 6.421 -
Odprave rezervacij 0 945.036 1.954.801 9.394 0 0
Drugi izredni prihodki 164.472 312.699 82.972 153.196 156.959 53
Skupaj 683.598 2.342.957 2.722.236 1.838.490 541.854 29
  
 

 
7. pojasnilo: Izredni odhodki poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Odhodki iz prejšnjih obdobjih 360.475 120.223 340.464 310.839 68.930 300
Pokrivanje izgube v Nafti Lendava 0 0 1.945.002 0 0 -
Oblikovani popravki vrednosti za terjatve do Nafte 
Lendava, d.o.o. 0 1.120.187 0 0 0 -

Izguba pri prodaji osnovnih sredstev 355.578 483.071 112.083 137.897 114.390 74
Popisni primanjkljaji pri osnovnih sredstvih 0 48.210 37.621 74.075 328 -
Denarne kazni in odškodnine 16.512 40.816 9.177 225.129 17.748 40
Drugi izredni odhodki 53.625 45.470 120.327 109.716 74.368 118
Skupaj 786.190 1.857.977 2.564.674 857.656 275.764 42
  
Izredni odhodki skupine vključujejo predvsem izredne odhodke obvaladujoče družbe, in sicer se večji del odhodkov iz 
preteklih let nanaša na odprte terminske pogodbe na dan 31. 12. 2001 (116.616 tisoč SIT), ki smo jih v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi morali vrednotiti po srednjem tečaju Banke Slovenije, inventurni odpis investicij v teku ( 170.084 
tisoč SIT), odpisi osnovnih sredstev in inventurni odpisi na BS Lom zaradi rekonstrukcije (108.186 tisoč SIT).
 
8. pojasnilo: Davek od dobička poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
       
Prihodki (Usklajeni z določbami ZDDPO) 267.533.586 256.426.388 150.087.658 104.776.400 127.379.787 104
Odhodki (Usklajeni z določbami ZDDPO) (264.398.126) (255.596.020) (148.783.018) (101.073.768) (123.099.873) 103
Osnova I 3.135.460 830.368 1.304.640 3.702.632 4.279.914 378
Povečanje davčne osnove 1.952.138 2.490.474 30.534 74.749 624.560 78
Zmanjšanje davčne osnove (1.567.028) (355.735) (926) (1.067) (33.836) -
Davčna osnova II 3.520.570 2.965.107 1.334.248 3.776.314 4.870.638 119
Davčne olajšave (3.406.918) (2.555.116) (1.334.248) (2.711.258) (3.028.925) 133
Davčna osnova III 113.652 409.991 0 1.065.056 1.841.713 -
Cypet Oils Ltd. in Cypet Trade Ltd. 36.654 54.112 3.823 4.486 25.064 68
Petrol Trade HmbH 117.950 51.406 52.207 32.635 88.973 229
Petrol Trgovina, d. o. o. , Zagreb 0 0 0 7.794 18.560 -
Destilat, d. o. o., Ljubljana 101 0 0 0 0 -
Skupaj davek od dobička  208.016 56.030 311.178 593.025 371
  
Povečanje davčne osnove I je pretežno posledica odtujitve osnovnih sredstev pred iztekom treh let po letu, v katerem smo 
na podlagi njihove pridobitve izkoristili 40-odstotno investicijsko olajšavo v višini 328.437 tisoč SIT.

Obvladujoča družba je tako kot leta 2000 uveljavljala olajšavo za nove investicije v višini 3.008.634 tisoč SIT, kar pomeni, da 
v naslednjih petih letih ne bo mogla razporediti dobička leta 2001 za dividende, oziroma, če ga bo razporedila, bo morala 
povečati osnovo za davek v tistem letu, ko bo dobiček namenila za dividende.

Davek iz dobička obvladujoče družbe za leto 2001 znaša 28.413 tisoč SIT, za odvisni družbi Cypet Oils Ltd in Cypet Trade Ltd 
skupaj 36.654 tisoč SIT ter za odvisno družbo Petrol Trade H.m.b.H. 117.950 tisoč SIT.
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9. pojasnilo: Neopredmetena dolgoročna sredstva poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Bruto vrednosti
Stanje 01.01. 1.385.088 399.131 380.703 291.259 274.322 347
Neposredna povečanja 278.906 1.211.923 129.834 181.645 89.883 23
Zmanjšanja v letu (726.240) (5.336) (7.068) (2.360) (6.073) 13610
Amortizacija (459.309) (340.804) (127.328) (107.432) (85.523) 135
Učinek revalorizacije 75.235 120.174 22.990 17.591 18.650 63
Skupaj 553.680 1.385.088 399.131 380.703 291.259 40

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev skupine Petrol

V 000 SIT

Dolgoročno
odloženi
stroški,

stroški razvoja
Patenti in

licence Dobro ime

Materialne
pravice in drugi 

stroški
NDS, ki se
pridobivajo Skupaj

 
31. december 2001 135.666 205.760 944.877 58.509 40.276 1.385.088
Neposredna povečanja 340 2.060 - 755 275.752 278.906
Prenos iz sredstev, ki se pridobivajo 3.027 98.724 - 33.045 (134.796) 0
Zmanjšanja v letu (4.981) (883) (662.205) (638) (57.532) (726.240)
Amortizacija (34.518) (87.280) (316.763) (20.748)  (459.309)
Tečajne razlike 399 1.362 - 886 251 2.898
Učinek revalorizacije 6.629 18.088 49.740 (4.938) 2.817 72.335
31. december 2001 106.561 237.830 15.648 66.872 126.767 553.680
  
Zmanjšanje dobrega imena v znesku 662.205 tisoč SIT predstavlja razporeditev dela presežka nakupne cene na razpoznavna 
sredstva v letu 1999 kupljene družbe Shell d. o. o., Ljubljana (ob nakupu preimenovana v Destilat d. o. o., Ljubljana), glede 
na ocenjeno pošteno vrednost kupljenega čistega premoženja.

 
10. pojasnilo: opredmetena osnovna sredstva poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Zemljišča 18.229.573 16.091.320 16.340.548 14.054.569 12.661.465 113
Gradbeni objekti 41.183.522 36.264.241 37.317.608 29.969.436 25.288.931 114
Druga oprema 5.171.479 4.834.928 6.372.293 5.842.263 6.061.884 107
Investicije v teku in nadomestni deli 5.814.516 6.532.118 2.712.409 5.152.624 5.838.062 89
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 146.298 153.334 91.659 120.986 203.830 95
Skupaj 70.545.388 63.875.941 62.834.517 55.139.878 50.054.172 110

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev skupine petrol

Nabavna vrednost V 000 SIT Zemljišča
Gradbeni

objekti Oprema

Osnovna
sredstva v

pridobivanju Dani predujmi Skupaj
 
Stanje 31. decembra 2000 16.091.320 59.571.829 21.777.179 6.335.896 153.334 103.929.558
Povečanje 823.380 252.924 163.516 8.802.567 125.275 10.167.662
Prenos iz osn.sr.v pripravi 557.046 5.938.250 2.111.079 (8.606.375) (52.414) (52.414)
Zmanjšanje (325.548) (1.802.180) (1.522.574) (922.926) (82.242) (4.655.470)
Revalorizacija 1.052.816 3.849.872 1.538.392 192.390 - 6.633.470
Tečajne razlike 30.559 100.281 38.246 12.965 2.344 184.395
       
Stanje nabavne vrednosti 31. decembra 
2001 18.229.573 67.910.977 24.105.838 5.814.516 146.298 116.207.201

      
Popravki vrednosti      
Stanje 31. decembra 2000 - (23.307.579) (16.746.038) - - (40.053.617)
Amortizacija - (2.985.074) (2.068.029) - - (5.053.103)
Zmanjšanje - 1.198.351 1.165.959 - - 2.364.310
Revalorizacija - (1.624.398) (1.275.145) - - (2.899.543)
Tečajne razlike  (8.755) (11.106) - - (19.861)
       
Stanje popravkov vrednosti 31.decembra 
2001 - (26.727.455) (18.934.359) - - (45.661.813)
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Sedanja vrednost 31. decembra 2001 18.229.573 41.183.522 5.171.479 5.814.516 146.298 70.545.388
  
90 % vseh opredmetenih osnovnih sredstev skupine predstavljajo osnovna sredstva obvladujoče družbe, sredstva odvisne 
družbe Petrol Plin d. o. o. z vrednostjo koncesij za plinifikacijo, plinohrami ter ostalo opremo predstavljajo 3,1 % v vseh 
osnovnih sredstvih skupine, odvisni družbi Destilat, d. o. o. in Petrol Trgovina, d. o. o. pa imata vsaka po 2,5 % vseh 
osnovnih sredstev skupine. 
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11. pojasnilo: Zaloge poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Surovine in material 379.199 407.717 1.801.718 984.878 2.969.271 93
Nedokončana proizvodnja 0 0 8.905 22.384 6.013 -
Proizvodi 0 0 721.683 504.100 762.792 -
Predujmi za zaloge 22.864 28.867 0 0 0 79
Trgovsko blago 9.444.758 10.199.707 9.029.059 4.215.077 5.594.373 93
Skupaj 9.846.821 10.636.291 11.561.365 5.726.439 9.332.449 93
  
 

 
12. pojasnilo: Dolgoročne terjatve iz poslovanja poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Terjatve iz finančnega najema 21.019 46.501 84.695 227.364 786.106 45
Dane varščine 0 0 0 0 1.396 -
Skupaj dolgoročne terjatve 21.019 46.501 84.695 227.364 787.502 45
  
 

 
13. pojasnilo: Kratkoročne terjatve iz poslovanja oslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 19.994.117 24.459.598 16.254.293 11.771.778 11.875.640 82
Dani predujmi za obratna sredstva in varščine 124.253 13.776 146.572 305.465 143.086 902
Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 0 4.547 12.100 1.352.332 356.705 -
Kratkoročne terjatve iz financiranja 222.593 181.903 118.503 175.125 229.781 122
Druge kratkoročne terjatve:
-Terjatve do državnih in drugih inštitucij 832.831 753.737 792.492 551.599 271.004 110
-Druge kratkoročne terjatve 3.741.233 3.101.975 1.930.652 1.389.742 1.173.084 121
Skupaj 24.915.027 28.515.536 19.254.612 15.546.041 14.049.300 87
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14. pojasnilo: Kratkoročne finančne naložbe poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Kratkoročno dana posojila drugim povezanim 
podjetjem 0 0 318.918 4 244.512 -

Kratkoročno dana posojila drugim podjetjem 1.726.217 400.664 690.710 943.462 1.328.512 431
Depoziti v bankah 0 3.913.062 1.686.777 4.123.136 4.524.496 -
Za prodajo kupljene delnice in deleži 57.233 163.727 159.790 183.032 328.235 35
Za prodajo kupljeni drugi vrednostni papirji 36.551 18.444 26.016 382.379 421.180 198
Drugo 0 7.087 6.508 14.331 142.643 -
Skupaj 1.820.001 4.502.984 2.888.719 5.646.344 6.989.578 40
  
 

 
15. pojasnilo: Aktivne časovne razmejitve poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Kratkoročno odloženi stroški 250 4.659 78.824 192.038 161.264 5
Nezaračunani prihodki (obresti) 263.371 301.284 292.850 146.820 139.514 87
Nezaračunani prihodki -drugo 35.185 103.160 56.492 76.537 43.777 34
Skupaj 298.806 409.103 428.166 415.395 344.555 73
  
Med nezaračunanimi prihodki v višini 263.371 tisoč SIT predstavljajo večji del zneska (2001: 190.527 tisoč SIT, 2000 
242.960 tisoč SIT) vnaprej obračunane zamudne obresti za terjatve do kupcev obvladujoče družbe, ki po stanju na dan 31. 
12. 2001 zamujajo s plačili. Zamudne obresti so bile obračunane le za tiste kupce, za katere ni bil oblikovan popravek 
vrednosti terjatev.

 
16. pojasnilo: Spremembe kapitala matičnega podjetja 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Osnovni kapital 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 12.517.806 100
Vplačani presežek kapitala 2.383 930 930 930 0 256
Rezerve * 14.585.346 11.591.789 11.655.983 9.984.055 8.365.938 126
Prenešeni dobiček prejšnjih let 2.604.234 3.775.221 3.536.231 1.829.213 2.115.109 69
Revalorizacijski popravek kapitala 31.832.638 28.101.271 23.666.269 20.717.143 17.509.456 113
Nerazdeljeni čisti dobiček leta * 2.199.476 645.762 1.040.126 2.915.729 2.929.709 341
Skupaj kapital brez manjšinskih lastnikov 63.741.883 56.632.779 52.417.345 47.964.876 43.438.018 113
 
Kapital manjšinskih lastnikov 1.029 (33.489) 138.678 -620.461 (210.651) -
       
Skupaj kapital 63.742.912 56.599.290 52.556.023 47.344.415 43.227.367 113

Izkaz gibanja kapitala

      indeks
V 000 SIT 2001 2000 1999 1998 1997 01/00
 
Stanje 1. januarja 56.632.779 52.417.345 47.964.876 43.438.018 38.899.354 108
Izplačilo dividend (1.027.198) (821.760) (1.231.460) (1.548.046) (1.871.324) 125
Udeležba uprave in NS (54.039) (20.941) (27.077) (49.442) (33.675) 258
Učinki poslov z lastnimi delnicami 1.453 (129.828) (10.613) 930 0 -
Prenos v proste rezerve * 2.037.590 0 0 0 0 -
Revalorizacija leta 3.951.822 4.542.201 3.632.176 3.207.687 3.477.464 87
Pokrivanje izgube Nafta Lendava 0 0 1.069.751 0 0 -
Ostale spremembe 0 0 (20.434) 0 36.490 -
Čisti dobiček leta * 2.199.476 645.762 1.040.126 2.915.729 2.929.709 341

       
Skupaj kapital 63.741.883 56.632.779 52.556.023 47.344.415 43.227.367 113
        
Revalorizacijski popravek kapitala        
Stanje 1. januarja 28.101.271 23.666.269 20.717.143 17.509.456 14.031.992 119
Revalorizacija leta 3.951.822 4.542.201 3.632.176 3.207.687 3.477.464 87 
Učinki poslov z lastnimi delnicami 0 (86.575) 0 0 0 -
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Črpanje revalorizacije iz pret.let za izplačilo 
dobička (220.454) 0 (740.741) 0 0 -

Pokrivanje izgube Nafte Lendava 0 0 57.691 0 0 -
Ostale spremembe 0 (20.624) 0 0 0 -
       
Stanje 31. decembra 31.832.639 28.101.271 23.666.269 20.717.143 17.509.456 113
  
* Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta je že zmanjšan za polovico in prenesen v proste rezerve v skladu s 
3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD-F.
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17. pojasnilo: revalorizacijski popravek kapitala poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Osnovni kapital 19.190.517 17.116.141 14.694.267 12.772.225 11.007.804 112
Vplačani presežek kapitala 282 177 87 15 0 159
Rezerve 11.187.358 9.683.582 8.016.550 6.668.066 5.600.369 116
Prenešeni dobiček prejšnjih let 1.454.481 1.301.371 955.365 1.276.837 901.283 112
Skupaj lastniški kapital 31.832.638 28.101.271 23.666.269 20.717.143 17.509.456 113
  
 

 
18. pojasnilo: Dolgoročne rezervacije poslovne skupine Petrol
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1997 31.12.1997 01/00
 
Dolgoročno odloženi prihodki 25.310 6.726 41.732 142.308 440.333 376
Rezervacije za velika popravila 2.037.764 2.285.848 3.167.111 3.014.709 2.934.696 89
Rezervacije za ekološka osnovna sredstva 8.083.822 8.225.754 8.443.440 10.428.350 10.736.672 98
Druge rezervacije 155.916 157.120 233.076 198.325 30.457 99
Skupaj 10.302.812 10.675.448 11.885.359 13.783.692 14.142.158 97
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19. pojasnilo: Dolgoročne obveznosti iz financiranja poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Posojila domačih bank 6.548.123 3.246.755 1.794.546 78.273 118.621 202
Posojila tujih bank
Pariški klub 0 0 835.903 798.374 783.908 -
Konzorcij komercialnih bank (NFA) 0 0 1.942.375 1.635.280 1.694.623 -
Creditanstalt-Bankverein A.g. Dunaj 1.518.928 1.889.451 2.198.528 631.393 742.323 -
RS -Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 0 0 0 553.400 0 -
Merryl Lynch 0 0 0 0 0 -
Drugo 99.524 255.937 177.907 0 0 -
Skupaj dolgoročne obveznosti iz financiranja 8.166.575 5.392.143 6.949.259 3.696.720 3.339.475 151
  
Stanje posojil, prejetih v tujih valutah s tekočim dospetjem le-teh, znaša na dan 31. 12. 2001 3.931.685 DEM in 26.089.743 
EUR. Pretežni del dolgoročnih obveznosti iz financiranja predstavlja zadolžitev obvladujočega podjetja.

 
20. pojasnilo: Dolgoročne obveznosti iz poslovanja poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Prejete varščine 0 171 171 171 171 -
Obveznosti iz naslova finančnega najema 9.534 9.470 9.131 8.957 9.005 101
Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja 126.683 0 81 106 509 -
Skupaj dolgoročne obveznosti iz poslovanja 136.217 9.641 9.383 9.234 9.685 14
  
Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja v višini 126.683 tisoč SIT se nanašajo na dolgoročne obveznosti za nevplačani 
vpisani kapital, ki ga izkazuje matično podjetje do pridruženega podjetja Aquasystems, d.o.o., Maribor.

 
21. pojasnilo: kratkoročne obveznosti iz financiranja poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
v 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Dobljena posojila pri podjetjih 20.147 19.622 1.186.948 12.287 16.757 103
Dobljena posojila pri bankah 8.921.696 6.125.216 8.564.646 4.713.609 8.551.274 146
Skupaj dolgoročne obveznosti iz financiranja 8.941.843 6.144.838 9.751.594 4.725.896 8.568.031 146
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22. pojasnilo: Kratkoročne obveznosti iz poslovanja poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 13.241.223 17.491.989 14.733.903 11.634.654 11.297.114 76
Obveznosti za prejete predujme 562.745 1.098.931 58.367 59.120 469.914 51
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 9.162 3.756 21.155 148.700 401.190 244
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 765.613 929.337 1.008.718 1.006.814 1.596.418 82
Druge kratkoročne obveznosti:
Obveznosti do državnih in drugih inštitucij 12.687.359 20.733.236 13.207.018 9.449.067 6.848.619 61
Druge kratkoročne obveznosti 994.504 1.460.471 184.665 352.545 342.503 68
  
Obveznosti do državnih institucij predstavljajo obveznosti za carine in davščine pri uvozu (669.884 tisoč SIT), obveznost za 
takso za obremenitev zraka z emisijo CO2 (709.959 tisoč SIT), obveznost za trošarine (7.595.218 tisoč SIT), obveznosti za 
članarine za obvezne blagovne rezerve (323.401 tisoč SIT), obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV 
(3.123.831 tisoč SIT) in drugo.

 
23. pojasnilo: Pasivne časovne razmejitve poslovne skupine Petrol 
 
      indeks
V 000 SIT 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997 01/00
 
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški
Vračunane obresti za dolgoročna posojila 0 0 1.726.509 1.543.200 1.372.319 -
Vračunani stroški naftovoda Janaf 0 0 482.518 205.776 0 -
Drugi vnaprej vračunani stroški 500.153 1.361.960 541.834 74.046 193.995 37
Kratkoročno odloženi prihodki 10.397 1.106 2.628 143.054 124.590 940
Skupaj 510.550 1.363.066 2.753.489 1.966.076 1.690.904 37
  
Večino pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo vnaprej vračunani stroški obvladujoče družbe za potencialno izgubljene 
tožbe v višini 175.612 tisoč SIT ter vračunani manki za čas po rednem letnem popisu za leto 2001 v višini 181.425 tisoč SIT.
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Petrol,
Slovenska naftna družba, d.d.
Dunajska 50, 1527, Ljubljana
telefon: 01/ 47 14 332
telefax: 01/ 47 14 809
e-mail: info@petrol.si
http://www.petrol.si

Založnik: Petrol, d.d.
Zbrala in uredila: Irena Čebulj
Strokovno besedilo o Adamu Bohoriču: Doc. dr. Irena Orel
Oblikovanje: Janja Ošlaj
Korektura in lektura: Danijela Čibej
Fotografije: Janez Pukšič (reprodukcije Bohoričevih 
Zimskih uric so izdelane po gradivu rokopisne zbirke iz 
NUK-a) 
Priprava za tisk: Datamix
Tisk: Gorenjski tisk
Oblikovanje in izvedba elektronske oblike: HAL interactive
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