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Poslanstvo

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.

Vizija

Petrol bo iz največje slovenske naftno-trgovske družbe prerasel v enega

vodilnih energetskih koncernov jugovzhodne Evrope.

Poslovna načela

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.

Konkurenčna sposobnost

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.

Strateške usmeritve

Naftno-trgovska dejavnost ostaja primarno poslovno področje in prva Petrolova

strateška usmeritev. Petrol bo vodilni položaj v slovenski naftni trgovini 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.

Poslanstvo in vizija
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Širša maloprodajna mreža

Ob koncu leta 2002 skupina Petrol razpolaga s 312 bencinskimi servisi; od

tega jih je 283 v Sloveniji, 17 v Bosni in Hercegovini ter 12 na Hrvaškem. Večina

oziroma 79 odstotkov maloprodajne mreže posluje po franšiznem sistemu.

Vzpostavitev maloprodajne mreže skupina načrtuje tudi v Srbiji, zato ob kon-

cu leta 2002 v Republiki Srbiji ustanovi odvisno družbo, ki dejansko prične

poslovati v letu 2003.

Sporazum o sanaciji družbe Nafta Lendava, d.o.o.

Petrol in Vlada Republike Slovenije glede sanacije družbe Nafta Lendava

skleneta sporazum, po katerem Petrol do Nafte Lendava nima več nobenih ob-

veznosti in terjatev. S sklenitvijo sporazuma si skupina Petrol ustvari tudi po-

goje za uresničitev novih projektov, ki so povezani s povečevanjem skladiščnih

zmogljivosti in z nadaljnjimi razvojnimi koraki na področju energetike in ekologije.

Ustanovitev odvisne družbe Petrol skladiščenje, d.o.o.

Julija 2002 družba Petrol od podjetja Nafta Lendava odkupi 70 tisoč kubičnih

metrov skladiščnih zmogljivosti. Upravljanje z njimi prevzame novoustanov-

ljena odvisna družba Petrol skladiščenje.

Priključitev družb Energetika Ravne, d.o.o., in Energetika Štore, d.o.o.,

k skupini Petrol

Z nakupom 80-odstotnih poslovnih deležev v obeh podjetjih skupina Petrol

nadaljuje z načrtovanim širjenjem poslovanja na energetskem področju.

Na novo priključeni podjetji znotraj skupine pokrivata zlasti področje plinske

in električne energije.

Ustanovitev odvisne družbe Petroservis, d.o.o.

Ob izteku leta je dejavnost vzdrževanja objektov in naprav izločena iz obvla-

dujoče družbe in preoblikovana v samostojno podjetje, ki dejansko prične

poslovati v letu 2003.

Ključni poslovni dogodki in vplivi na poslovanje

Pomembnejši

poslovni dogodki

v letu 2002
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Sprememba v modelu za oblikovanje cen motornih bencinov

Vlada Republike Slovenije v uredbi, ki prične veljati 22. januarja 2002,

najvišjo dopustno raven bruto marže pri motornih bencinih poviša za 0,40

tolarja pri litru.

Cene nafte in njenih derivatov na svetovnem trgu

V letu 2002 povprečna cena nafte znaša 25,04 ameriškega dolarja za sod,

kar je za 0,57 dolarja več od povprečne cene nafte v letu 2001. Podobno se

gibajo tudi cene 95-oktanskega neosvinčenega bencina, dieselskega goriva

in ekstra lahkega kurilnega olja. Cene vseh treh energentov svoje najvišje

vrednosti dosežejo decembra 2002, na kar v največji meri vpliva zaostrovanje

odnosov med ZDA in Irakom ter kriza v Venezueli.

Tečaj ameriškega dolarja

Povprečno menjalno razmerje med ameriškim dolarjem in slovenskim

tolarjem v letu 2002 znaša 240,259 tolarja za dolar (srednji tečaj Banke

Slovenije). Povprečna vrednost ameriškega dolarja je tako v letu 2002 za

odstotek nižja kot leto prej.

Močna konkurenca

Pri širjenju poslovanja na trge jugovzhodne Evrope skupini Petrol neposred-

no konkurenco predstavljajo posamezna nacionalna naftna podjetja in

globalne naftne multinacionalke. Tudi na slovenskem trgu, kjer je v letu

2002 prisotnih pet večjih naftnih družb in več kot 40 manjših podjetij, ki

trgujejo z naftnimi derivati,  je konkurenčna tekma zelo intenzivna.

Ključni vplivi

na poslovanje
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Nova uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije januarja 2003 sprejme novo uredbo, po kateri

poleg motornih bencinov pod državni nadzor umesti tudi cene dieselskega

goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Pri vseh treh energentih spremeni

tudi višino najvišje dovoljene bruto marže. Veljavnost uredbe poteče 31.

maja 2003.

Uvedba acikličnih trošarin

Vlada Republike Slovenije januarja 2003 uvede sistem acikličnih trošarin,

s katerimi skuša domače gospodarstvo zaščititi pred potencialnimi kratko-

ročnimi šoki, ki jih lahko povzroči »iraška kriza«, ki vpliva na dvig cen nafte

in njenih derivatov na svetovnem trgu.

Imenovanje predsednika uprave

Nadzorni svet družbe Petrol na svoji seji dne 26. februarja 2003 za pred-

sednika uprave za novo petletno obdobje ponovno imenuje Janeza Lotriča.

Ključni poslovni dogodki in vplivi na poslovanje

Pomembnejši

dogodki

po koncu

poslovnega

leta
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Kazalniki
v 000 SIT 2002 2001

277.394.183 272.567.636

v 000 SIT 2002 2001

137.404.452 120.061.515

v 000 SIT 2002 2001

67.755.012 63.741.883

v % 2002 2001

8,1 7,0

v % 2002 2001

18,4 12,8

v 000 SIT 2002 2001

5.310.767 4.237.066

31/12 2002 2001

312 294

čisti prihodki od prodaje

bilančna vsota

kapital

čisti poslovni izid na kapital

dolgoročna zadolženost glede na kapital

čisti poslovni izid

število maloprodajnih mest

v SIT 2002 2001

2.520 1.953

čisti poslovni izid na delnico

31/12 2002 2001

2.569 2.422

število zaposlenih
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Ključne

ugotovitve

Količinska prodaja naftnih proizvodov

skupine Petrol je v letu 2002 znašala 1,85 milijona ton. 90 odstotkov vseh

količin je skupina prodala v Sloveniji, desetino pa na trgih jugovzhodne

Evrope.

Čisti prihodki od prodaje

so znašali 277 milijard tolarjev, kar je 2 odstotka več kot v letu 2001. Znotraj

teh so prihodki od prodaje proizvodov iz nafte dosegli 245 milijard tolarjev,

kar je na ravni leta 2001, prihodki od prodaje blaga za široko porabo so

dosegli 28,5 milijarde tolarjev oziroma 20 odstotkov več kot leta 2001,

prihodki od storitev pa so znašali 3,6 milijarde tolarjev, kar je glede na

predhodno leto za 6 odstotkov več.

Kosmati poslovni izid od prodaje

skupine znaša 40,9 milijarde tolarjev in je za 15 odstotkov višji kot v letu

2001.

Celotni poslovni izid

skupine znaša 5,4 milijarde tolarjev in je za 22 odstotkov višji kot v letu

2001.

Čisti poslovni izid

skupine znaša 5,3 milijarde tolarjev in je za 25 odstotkov višji kot v letu

2001.

Razlika med poslovnim izidom matičnega podjetja in skupine v višini 55

milijonov tolarjev je predvsem posledica učinka tečajnih razlik, povečanja

dobička v zalogah ter odprave slabega imena.

Ključni poslovni podatki, ugotovitve in načrti
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Bilančna vsota

skupine je konec leta znašala 137,4 milijarde tolarjev, kar je za 14 odstotkov

več kot konec leta 2001.

Gibljiva sredstva

skupine so konec leta znašala 46,6 milijarde tolarjev, kar je za 12 odstotkov

več kot konec leta 2001.

Kapital

skupine je konec leta znašal 67,8 milijarde tolarjev oziroma 6 odstotkov

več kot konec leta 2001.

Dolgoročne obveznosti

skupine so konec leta znašale 12,6 milijarde tolarjev, kar je za 52 odstotkov

več kot konec leta 2001.

Večje dolgoročne obveznosti so posledica intenzivne investicijske dejav-

nosti.

Kratkoročne obveznosti

skupine so konec leta znašale 46 milijard tolarjev oziroma 24 odstotkov več

kot konec leta 2001.

Naložbe skupine v stalna sredstva

znašajo 20,7 milijarde tolarjev. 80 odstotkov naložbenih sredstev je bilo v

letu 2002 namenjenih osrednji poslovni dejavnosti, 20 odstotkov pa ostalim

poslovnim dejavnostim skupine.

Ključni poslovni podatki, ugotovitve in načrti
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Finančni kazalniki

Skupina Petrol v letu 2003 načrtuje 307 milijard tolarjev čistih prihodkov iz

prodaje, čisti poslovni izid v višini 5,7 milijarde tolarjev in 8,19-odstotni

donos na kapital.

Količinska prodaja

Za leto 2003 načrtovana celotna prodaja naftnih proizvodov v skupini Petrol

je 1,9 milijona ton. Načrtovana prodaja na trgih jugovzhodne Evrope dosega

desetino celotne količinske prodaje skupine Petrol.

Naložbe

V letu 2003 skupina Petrol načrtuje za 25,8 milijarde tolarjev naložb v stalna

sredstva, načrtovan koeficient dolgoročne zadolženosti pa je 0,41.

Zaposleni

Zaradi širitve mreže bencinskih servisov in uvajanja novih dejavnosti skupi-

na Petrol za konec leta 2003 načrtuje 2.726 zaposlenih.

Maloprodajna mreža

Skupina Petrol načrtuje, da bo ob koncu leta 2003 njeno maloprodajno

mrežo sestavljalo 342 bencinskih servisov, in sicer 294 v Sloveniji, 30 v

Bosni in Hercegovini in 18 na Hrvaškem.

Načrti

za leto 2003

Ključni poslovni podatki, ugotovitve in načrti
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Potrditev

poslovne strategije

in dobri

poslovni rezultati

Za skupino Petrol je

bilo leto 2002 poslovno

uspešno, pa tudi polno

pomembnih razvojnih

sprememb. Zaključili

smo ga z 277

milijardami tolarjev

čistih prihodkov od

prodaje in ustvarili čisti

poslovni izid v višini 5,3

milijarde tolarjev.

Naložbam v stalna

sredstva smo namenili

kar 21 milijard tolarjev.

Po ustvarjenih čistih

prihodkih in čistem

poslovnem izidu smo

družbi Petrol ponovno

zagotovili mesto med

vodilnimi slovenskimi

podjetji, ki jih poleg

dobrih poslovnih

rezultatov odlikuje tudi

eden največjih in najbolj

stabilnih investicijskih

ciklov. Pravilnost

strateške usmeritve, po

kateri se želimo uvrstiti

med vodilne

energetske koncerne

jugovzhodne Evrope,

smo v letu 2002 potrdili.
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Razvoj skupine Petrol
temelji na trdni viziji, poslovni prilagodljivosti, kakovosti poslovanja in finančni stabilnosti.

Zavedamo se, da je oblikovanje in ohranjanje trajnega prednostnega položaja na

domačem trgu pogoj za prihodnje kapitalske, poslovne in tržne širitve izven slovenskih

meja. Uresničevanje optimističnega razvojnega načrta gradimo na principih partnerskih

odnosov in zaupanja do kupcev, poslovnih partnerjev in države. Vsi ti bodo v prihodnje

sooblikovali poslovno prihodnost družbe in njen razvoj v mednarodni energetski koncern.

Poslovno okolje skupine Petrol
krojijo predvsem trije dejavniki: svetovni trg naftnih derivatov, domača cenovna politika

naftnih derivatov in poslovna tveganja na trgih jugovzhodne Evrope. Svetovne

gospodarske razmere so bile v letu 2002 nadvse protislovne. Gospodarska recesija

ter politična in vojaška negotovost sta povečevali poslovna tveganja in dvigovali ceno

nafte na svetovnem trgu, po drugi strani pa je padanje vrednosti dolarja omogočilo

nižje stroške naftnega trgovanja. Slovenija je imela v primerjavi z Evropsko unijo višjo

gospodarsko rast, toda nadpovprečno inflacijo. Vlada in Banka Slovenije sta bili

prepričani, da je prav povečanje cen bencinov eden temeljnih spodbujevalcev domače

inflacije, vendar pa so rezultati študije o vplivu modela gibanja cen motornih bencinov

na inflacijo, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane, pokazali

nasprotno. Maloprodajne cene goriv so se v letu 2002 povečevale predvsem na račun

višjih nabavnih cen in delno trošarin, medtem ko so prodajne marže ostale vse leto

domala nespremenjene. Koncern Petrol je tako tudi v letu 2002 na svoja ramena prevzel

del makroekonomskih stroškov zniževanja inflacije.

Uspešno izvajanje strateških ciljev
smo v letu 2002 nadgradili z nakupom dveh energetskih podjetij, Energetika Ravne,

d.o.o., in Energetika Štore, d.o.o. Skupina Petrol je tako postala eden večjih zasebnih

proizvajalcev električne energije v Sloveniji. Enako pomemben je sporazum o prodaji

lastniškega deleža in dolgoročni sanaciji družbe Nafta Lendava, ki ga je po štirih letih

intenzivnih pogajanj z vlado doseglo vodstvo družbe. Tako smo uspeli svoje terjatve

zamenjati za premoženje Nafte Lendava, kjer bomo posodobili in razširili obstoječa

skladišča, del zemljišča pa namenili novim ekološkim in drugim industrijskim projektom.

Petrol se je tako rešil starih finančnih bremen, na drugi strani pa pridobil prostor za

pomembne razvojne projekte. Tretje pomembno področje je ustanovitev odvisne družbe

Petrol skladiščenje, d.o.o., v Lendavi in še posebej širitev skladišč naftnih derivatov v

pridruženi družbi Instalacija, d.o.o., iz Kopra. Tu je bil prvič uporabljen pristop projektnega

financiranja, ki omogoča financiranje zahtevnih projektov brez posebnih bilančnih

obremenitev matične družbe. Četrto področje širitve energetske družbe predstavljajo
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povečanje števila koncesij za plin, ki jih imamo že 17, in dodatne nove koncesije za

čiščenje voda. Skupina Petrol je tako v letu 2002 dodobra utrdila svoj strateški položaj

kot energetska družba.

Osrednja dejavnost koncerna
seveda ostaja trgovanje z naftnimi derivati. Mreža sodobnih bencinskih servisov

doma in njena širitev na tujih trgih ostaja še vedno osrednja konkurenčna prednost

skupine Petrol. V Sloveniji razpolagamo z 283 bencinskimi servisi. 77 odstotkov jih

posluje po franšiznem sistemu. V letu 2002 smo svojo trgovsko dejavnost razširili s 15

novimi prodajalnami Hip-Hop, skupaj jih je tako že 77. Veliko pozornosti smo posvetili

širjenju ponudbe nenaftnega blaga, kjer smo s številnimi novimi tržnimi prijemi dosegli

nadpovprečne poslovne rezultate. Izboljšali smo tudi logistiko pri oskrbi bencinskih

servisov. Ta je danes na ravni najrazvitejših družb v Evropski uniji.

Predvsem prek mreže franšiznih bencinskih servisov širimo tudi obseg našega poslovanja

na trgih jugovzhodne Evrope, kjer smo v letu 2002 ustvarili desetino celotne prodaje.

Hkrati smo v letu 2002 na tujih trgih dosegli koncentracijo poslovnih dejavnosti, ki nam

omogoča uresničitev strateških ciljev. Naša strateška usmeritev je, da v naslednjih letih

samo na južnih trgih odpremo več kot 150 prenovljenih ali novih bencinskih servisov.

Razvoj notranjih poslovnih sposobnosti
predstavlja temeljni vir ohranjanja konkurenčnih prednosti skupine Petrol. Obvladovanje

stroškov in poslovnih procesov ter doseganje primerljive in merljive poslovne odličnosti

sta temeljni kažipot naših prizadevanj. V letu 2002 je v Petrolu potekalo 20 strateško

pomembnih poslovnih projektov, v katere je bilo vključenih več kot 200 zaposlenih.

Skupna naloga vseh projektov je uvajanje modernih menedžerskih metod in izgradnja

lastnega poslovnega modela, ki bo primerljiv z najuspešnejšimi podobnimi družbami v

Evropi. Izgradnja koncernskega načina organizacije, vodenja in poslovne kulture, ki

temelji na timskem delu, skupnih ciljih ter borbi za dobre poslovne rezultate, so v letu

2002 predstavljali pomembno usmeritev vseh vodilnih menedžerjev poslovnega sistema.

Strateško pomembni projekti,
ki jih pri tem velja posebej izpostaviti, so vsaj trije. Izhodišče našega delovanja so

sposobni sodelavci in partnerski odnosi v družbi. Med zaposlenimi razvijamo kulturo

zaupanja in partnerskega sodelovanja. Zato smo v letošnjem letu naše dosedanje

menedžerske metode upravljanja s človeškimi viri nadgradili s projektom intelektualnega

kapitala. Na tem področju orjemo ledino v slovenski poslovni praksi. Zavedamo se, da

brez strokovnih znanj, dobre motiviranosti in jasne ciljne usmerjenosti zaposlenih, ki so

Poročilo predsednika uprave
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prežeti z vizijo in strateškimi usmeritvami družbe, ne moremo uresničevati naših razvojnih

ciljev. Naslednji strateški projekt je poslovni reinženiring, ki smo ga letos bistveno okrepili

in usmerili na merila uravnoteženih kazalnikov, notranjo ekonomiko in informatizacijo

poslovnih procesov. Tako smo dobili temeljni vzvod za dodatno racionalizacijo in povečanje

učinkovitosti poslovanja. Pri tem smo še posebej ponosni, da smo dosegli visoko stopnjo

vsebinske integracije informacijske infrastrukture s poslovnimi procesi, kar nas nedvomno

uvršča na vrh primerljivih podjetij. Tretji projekt je namenjen poslovni standardizaciji,

sistemom kakovosti in doseganju poslovne odličnosti družbe. Tu smo z integracijo sistemov

kakovosti in njihovo razširitvijo na raven poslovanja koncerna, od matične do odvisnih in

povezanih družb, zgradili  enega od pomembnih stebrov razvoja skupine Petrol.

Temeljna vrednota razvoja
skupine Petrol je zaupanje. Družba Petrol kot krovno podjetje gradi in razvija partnerski

odnos tako znotraj skupine same kot tudi do zunanjega poslovnega okolja. Partnerstvo

temelji na zaupanju in takšni odnosi so pomembni za kupce, lastnike, zaposlene, poslovne

partnerje in državo v ožjem pomenu besede. Zavedamo se, da so rezultati poslovanja v

največji meri rezultat prizadevanj, podjetniške pobude in predanosti razvojnim ciljem

družbe, ki jo nosijo zaposleni. Toda enako pomembno je sodelovanje in zaupanje

drugih poslovnih partnerjev, ki z nami delijo naše strateške usmeritve. Petrol je z državo

v letu 2002 sklenil pomembne razvojne dogovore, še več lahko skupaj storimo pri stabilni

oskrbi slovenskega energetskega trga. Poslovni partnerji, s katerimi se povezujemo in

gradimo poslovni sistem, spoštujejo naša merila poslovne kakovosti. S primerno

donosnostjo in vrednostjo delnic pa smo upravičili tudi zaupanje lastnikov.

Prihodnost koncerna
in njegovi temeljni razvojni cilji so jasni. Prehojena pot je dober dokaz, da uresničevanje

zastavljene razvojne strategije pomembno spreminja zunanjo in notranjo poslovno podobo

Petrola. Iz običajnega naftnega trgovca se na slovenskem trgu razvijamo v celovitega

ponudnika energetskih in ekoloških storitev, na mednarodni ravni pa postajamo energetska

družba, ki vedno pomembneje sooblikuje energetski trg na jugovzhodu Evrope. Spre-

membe v strateških razmišljanjih, poslovnih odločitvah in vsakdanjem delovanju tudi v

letu 2002 spremljajo dobri poslovni rezultati. Z njimi najbolj prepričljivo dokazujemo, da

so naši načrti pravilni in uresničljivi, koncern Petrol pa vreden zaupanja.

Janez Lotrič

predsednik uprave
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Za petletno mandatno obdobje

imenovan 28. maja 1998.

26. februarja 2003

imenovan za novo

petletno mandatno obdobje.

Predsednik uprave družbe

Janez Lotrič

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.
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Člani uprave družbe

Janez Bedenk

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

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.

Mariča Lah

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

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

Rojen leta 1952. Univerzitetni diplomirani sociolog.

V Petrolu zaposlen od leta 1984 dalje, vse do imenovanja v upravo na

mestu šefa splošnih služb.

Bojan Herman

Rojen leta 1951. Gimnazijski maturant.

V Petrolu zaposlen od leta 1975 dalje. Delal na področju informatike, komerciale

in logistike. Sočasno opravljal funkcijo podpredsednika mladinske organizacije,

predsednika sindikata in predsednika delavskega sveta. Pred imenovanjem v

upravo zaposlen kot samostojni organizator v sektorju logistika.

Uprava družbe

Področje tehnologije in energetike

Področje financ in računovodstva

Področje osrednje

poslovne dejavnosti

Področje ostalih

poslovnih dejavnosti

Delavski direktor

(do 24. septembra 2002)

Delavski direktor

(od 25. septembra 2002 dalje)

Za petletno mandatno obdobje

imenovan 24. junija 1997.

25. junija 2002 mandat podaljšan do

28. maja 2003.

Za petletno mandatno obdobje

imenovana 24. junija 1997.

25. junija 2002 mandat podaljšan

do 28. maja 2003.

Za petletno mandatno obdobje

imenovana 24. junija 1997.

25. junija 2002 mandat podaljšan

do 28. maja 2003.

Imenovan 23. decembra 1998,

petletno mandatno obdobje nastopil

1. aprila 1999.

Član uprave do 15. avgusta 2002.

Za petletno mandatno obdobje

imenovan

24. septembra 1997.

Za petletno mandatno

obdobje imenovan

25. septembra 2002.
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Delnica družbe Tečaj

Petrolove delnice,

ki je v borzno

kotacijo A

uvrščena od

5. maja 1997 dalje,

je tudi v letu 2002

naraščal hitreje

od borznega

indeksa SBI.

Njen enotni tečaj

se je v obdobju od

28. decembra 2001

do 30. decembra

2002 povišal za

77,2 odstotka,

kar je v primerjavi

z rastjo indeksa SBI

za 21,9 odstotne

točke več,

medtem ko je

od začetka kotacije

porastel za

138,7 odstotka.

Povprečni tečaj

delnice Petrola,

ki je znašal

33.347 tolarjev,

je bil v letu 2002

za 57,2 odstotka višji

kot leto prej.
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Več kot 23 milijard tolarjev prometa

Doseženi promet v višini 23,1 milijarde tolarjev je bil v primerjavi z letom

2001 višji za 75 odstotkov. V skupnem prometu na borznem trgu Ljubljanske

borze je predstavljal 7,2 odstotka, v celotnemu prometu z delnicami na

borznem trgu pa 9,7 odstotka. Skupaj s svežnji in aplikacijami je bilo v letu

2002 opravljenih za 33,4 milijarde tolarjev poslov, po prometnosti pa se je

delnica Petrola na Ljubljanski borzi uvrstila na tretje mesto. Brez upoštevanja

svežnjev in aplikacij je bilo s Petrolovo delnico na mesec v povprečju

opravljenih za 1,9 milijarde tolarjev poslov, z njo pa se je trgovalo vse dni v

letu, kar pomeni, da je bila tudi v letu 2002 delnica Petrola 100-odstotno

likvidna.

3. mesto na Ljubljanski borzi

Tržna kapitalizacija Petrola je na zadnji dan leta 2002 znašala 85,6 milijarde

tolarjev, kar je 8,5 odstotka delniške kapitalizacije borznega trga. Petrol se je

tako s 4. mesta, ki ga je zasedel leto prej, po tržni kapitalizaciji v letu 2002

povzpel na 3. mesto, delnica Petrola pa je ena treh delnic, ki v indeksu SBI

predstavljajo maksimalni, 10-odstotni delež.

Delnica Petrola

na Ljubljanski borzi v obdobju

od leta 1998 do 2002

Novembra leta 2002 je tečaj

delnice Petrola dosegel 43.762

tolarjev, kar predstavlja rekordno

vrednost v celotnem obdobju

njene kotacije na Ljubljanski

borzi. Pred letom 2002 pa je

delnica Petrola najvišje vrednosti

dosegala leta 1998, kar je tesno

povezano s splošnim

optimizmom, ki je bil v tem letu

značilen za Ljubljansko borzo. V

letu 1999 je bil tečaj Petrolove

delnice relativno stabilen,

medtem ko je ob splošnem

borznem pesimizmu v letu 2000

bolj ali manj stagniral. V letu 2001

je delnica Petrola ob zmerni rasti

tečajev na Ljubljanski borzi spet

presegla rast indeksa SBI in

dosegla 19,5-odstotni porast

enotnega tečaja.

2002 2001 2000 1999 1998

Najvišji tečaj 43.762 23.850 25.676 29.386 30.067

Najnižji tečaj 23.124 18.275 17.966 24.484 19.757

Povprečni tečaj

v tekočem letu 33.347 21.208 20.426 26.429 24.032

Tečaj na zadnji dan

trgovanja v tekočem letu 41.009 23.147 19.367 24.807 27.722

Rast/padec enot. teč. od

1. 1. do 31. 12. v tek. letu 77,17 % 19,27 % - 20,39 % - 6,91 % 39,10 %

Rast povpreč. vred.

tekoč. leta od 5. 5. 1997 94,12 % 23,45 % 18,90 % 53,84 % 39,89 %
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Optimistični finančni kazalniki

Čisti poslovni izid poslovnega leta na delnico je znašal 2.520 tolarjev in je

bil v primerjavi z letom 2001 višji za 29 odstotkov. Denarni dobiček na

delnico v višini 4.974 tolarjev se je glede na leto prej povzpel za 21,3

odstotka. Kapitalska donosnost delnice je bila 77,2-odstotna, kar skupaj z

2,6-odstotno dividendno donosnostjo predstavlja 79,8-odstotno donosnost

delnice. Cena delnice na trgu je naraščala hitreje kot njena knjigovodska

vrednost, zato se je razmerje med njima z 0,76, kolikor je znašalo leto prej,

v letu 2002 povzpelo na 1,26. Razmerje med ceno delnice konec leta in

doseženim čistim dobičkom na delnico pa je znašalo 16,27.

Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola se tudi v letu 2002 ni bistveno spremenila.

Največji posamični delničar s 406.456 delnicami ostaja Slovenska

odškodninska družba, sledi pa mu skupina Kapitalska družba s 181.425

delnicami.  Med večjimi posamičnimi delničarji so še Nacionalna finančna

družba, Nova Kreditna banka Maribor, Kmečka družba in Triglav Steber.

Ob izteku leta 2002 je bilo v lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb 10.390

delnic, kar predstavlja 0,5-odstotni delež lastništva.

Samo število delničarjev se je z 49.121, kolikor jih je bilo ob koncu leta

2001, do konca leta 2002 znižalo na 47.240 oziroma za 3,8 odstotka. Število

delničarjev se sicer znižuje že vse od začetka poslovanja delniške družbe,

vendar pa se trend upadanja vse bolj umirja.
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Rezerve za lastne deleže

Lastnih delnic družba Petrol tudi v letu 2002 ni odkupovala. Na zadnji dan

leta 2002 je imel Petrol 28.952 lastnih delnic oziroma 1,39 odstotka

registriranega osnovnega kapitala. Njihova skupna knjigovodska vrednost

je 31. decembra 2002 znašala 599.994.183 tolarjev. Od tržne vrednosti

delnic na ta dan je bila nižja za 587.298.385 tolarjev.

Politika dividend

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delni-

čarjev, predstavlja enega pomembnejših ciljev Petrolove razvojne strategije.

Uprava družbe zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend. Ta najbolje

ustreza dolgoročnim razvojnim potrebam družbe, saj zagotavlja večjo

stopnjo predvidljivosti poslovnih donosov, na dolgi rok pa tudi stabilno

ceno delnice.

Družba je v svoji dolgoročni strategiji za obdobje od leta 2002 do leta 2005

predvidela izplačilo dividend v višini 600 tolarjev na delnico (merjeno v

stalnih cenah 2002).

skupni znesek dividend bruto dividenda

poslovno obdobje po sklepu skupščine (v SIT)  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

2001 1.251.780.600 600

Bilančni dobiček

Višina bilančnega dobička za leto 2002 znaša 5.471.518 tisoč tolarjev.
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Upravljanje

s tveganji

Skupina Petrol

je zaradi narave

svoje osrednje

dejavnosti

močno izpostavljena

predvsem cenovnim

in tečajnim

tveganjem.

Ker pa stalno

in temeljito spremlja

dogajanja tako

na domačem trgu

kot tudi na tujih,

se z različnimi

mehanizmi

zavarovanj

na ta dogajanja

pravočasno odziva.

Poslovanje

skupine Petrol

je z vidika

finančnih tveganj

zato varno,

saj so le-ta

pod nadzorom.
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Naftni in dolarski trg

Skupina Petrol kupuje naftne derivate po pogojih tujih nakupnih trgov in jih

plačuje v ameriških dolarjih, prodaja pa jih pretežno na domačem trgu, torej

za tolarje. Prav naftni trg in trg dolarja pa sodita med najbolj nestanovitna

svetovna finančna trga. Pri opravljanju svoje temeljne dejavnosti je skupina

tako izpostavljena tečajnemu tveganju (spremembe tečaja SIT/USD)  in

cenovnemu tveganju (spremembe cen naftnih derivatov).

• Pred vplivom neskladij med cenami na svetovnem in na domačem trgu

se Petrol varuje z uporabo ustreznih finančnih instrumentov ter na ta

način povečuje gotovost svojega poslovanja in poslovnega izida. Sicer

pa se je izpostavljenost družbe cenovnemu tveganju močno zmanjšala

že z uveljavitvijo Modela o oblikovanju cen naftnih derivatov (april 2000),

ki zagotavlja, da se domače prodajne cene naftnih derivatov oblikujejo

v skladu s svetovnimi cenovnimi gibanji. Dodatno pa se družba pred

cenovnimi tveganji varuje še z usklajevanjem nabavnih in prodajnih

formul cen derivatov. V določenih primerih zato cene naftnih proizvodov

zavaruje na trgu OTC s cenovno- blagovnimi  swapi.  Petrolovi  partnerji

na  tem področju so multinacionalne finančne organizacije in banke ter

večji naftni proizvajalci in trgovci.

• Nakupe naftnih derivatov Petrol plačuje z zamikom, zaradi česar je

izpostavljen tečajnemu tveganju – spremembi tečaja SIT/USD od

nastanka poslovnega dogodka do plačila. Cilj varovanj pri tečajnem

tveganju tako predstavlja doseganje takšnih tečajev, kakršne priznava

Model oblikovanja cen naftnih derivatov. Za zavarovanje tečaja dolarja

družba s slovenskimi bankami sklepa terminske (forward) pogodbe s

terminskimi instrumenti, kot so EUR/USD, SIT/USD in SIT/EUR.

Upravljanje s tveganji

“Rating leta 2002”

Petrol ima pri domačih in tujih

poslovnih partnerjih ter finančnih

organizacijah najvišjo boniteto.

Odlično splošno poslovno stanje in

finančno moč družbe Petrol

dokazuje najvišja možna bonitetna

ocena družbe Dun&Bradstreet, ki

je skupaj s slovensko bonitetno

hišo »I poslovne informacije«

Petrolu podelila tudi priznanje

»Rating leta 2002«.

Najvišji rating odraža sposobnost

družbe, da pravočasno poravnava

svoje obveznosti, in njeno

finančno moč, ki izhaja iz položaja

na tržišču, finančne prilagodljivosti,

ustvarjanja stabilnih denarnih

tokov in dodane vrednosti iz

poslovanja.

Zaradi svoje finančne moči in

nizke stopnje zadolženosti dosega

skupina Petrol na domačih in tujih

finančnih trgih najugodnejše

pogoje financiranja.
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Obvladovanje poslovnih tveganj

V letu 2002 je skupina Petrol

izvedla celovit notranji pregled ter

definirala glavne vrste tveganj,

notranji pregled pa nadgradila s

projektom »Obvladovanje

poslovnih tveganj«, ki bo skupini

omogočil učinkovito obvladovati

vsa najpomembnejša poslovna

tveganja.

Oblikovana je bila tudi Služba za

notranjo revizijo, ki sistematično

izvaja neodvisen in objektiven

nadzor nad poslovanjem skupine

Petrol ter ocenjuje njene

mehanizme upravljanja s tveganji

in sisteme notranje kontrole in

nadzora. Zlasti prek nasvetov in

priporočil pozitivno vpliva na

dodano vrednost oziroma

izboljšanje poslovanja skupine.

Dobra in varna plačilna sposobnost

Petrol kratkoročno plačilno sposobnost zagotavlja z usklajevanjem in načrto-

vanjem denarnih tokov, pri čemer upošteva predvsem tveganja, ki so poveza-

na s plačilno nedisciplino. Ta otežkoča zlasti načrtovanje prilivov od prodaje

na odloženo plačilo.

Varnost plačilne sposobnosti pa Petrol zagotavlja z ustrezno likvidnostno

rezervo v denarju in z odobrenimi kreditnimi linijami pri domačih in tujih

bankah, ki ne predstavljajo dodatnih stroškov financiranja. Dodatno rezervo

družbi predstavlja tudi možnost dolgoročnega financiranja.

S stališča plačilne sposobnosti Petrol pri svojih poslovnih partnerjih dosega

najboljšo možno boniteto.

Aktivno spremljanje terjatev iz poslovanja

Tudi tovrstna tveganja se nanašajo na odložena plačila, ki v strukturi fakturira-

ne realizacije Petrola predstavljajo manjši delež. Kratkoročne terjatve iz

poslovanja nastajajo zaradi potrebe po vsaj delnem kreditiranju kupcev,

saj se na ta način obseg prihodkov od prodaje poveča.

Petrol aktivno spremlja stanje terjatev iz poslovanja, pri tem pa sledi načelu

decentralizacije. Zaradi zavarovanj terjatev, intenzivnega spremljanja in

izterjave ter takojšnjega reševanja spornih terjatev je družbi raven zapadlih

terjatev in oblikovanih popravkov uspelo zadržati na obvladljivi ravni.

Minimalna izpostavljenost

Glede na obseg kapitala in nizko stopnjo zadolženosti je izpostavljenost

družbe obrestnemu tveganju minimalna. Tudi sicer je družba dolgoročno

zadolžena deloma v tolarski valuti, deloma pa v evrih. Na ta način je obrestno

tveganje, povezano z rastjo tečaja valute in z rastjo TOM ter spremembami

v domačih ali tujih obrestnih merah, razpršeno. Vsi dolgoročni krediti imajo

tudi variabilno obrestno mero, vezano na TOM oziroma EURIBOR.

V obsegu, ki bi lahko predstavljal znatnejše tveganje, Petrol tudi ni

izpostavljen do nobene posamezne osebe niti skupine oseb, ki bi lahko

predstavljale enotno tveganje. Glede na naravo proizvodov in na tržni delež

je baza Petrolovih kupcev namreč izjemno široka.
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Osrednja

poslovna dejavnost

Naftno-trgovska

dejavnost

predstavlja osrednje

področje delovanja

skupine Petrol, hkrati

pa tudi njen primarni

vir ustvarjanja

dolgoročno stabilnih

prihodkov

in zanesljivega

denarnega toka.

Trgovanje z naftnimi

proizvodi, trgovskim

blagom in storitvami

je dejavnost, ki jo je

znotraj skupine Petrol

poleg obvladujoče

družbe v letu 2002

opravljalo še pet

odvisnih družb.

Mesto nosilca

osrednje poslovne

dejavnosti skupine

Petrol pa nedvomno

pripada obvladujoči

družbi – ta bo po

količinskih in finančnih

merilih prihodnjih

nekaj let še vedno

predstavljala

glavnino poslovanja.

Osrednja poslovna dejavnost
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Prodanih 1,85 milijona ton naftnih proizvodov

Skupina Petrol je v letu 2002 prodala 1,85 milijona ton naftnih proizvodov.

Ustvarjena količinska prodaja je v celoti skladna z načrtovano.

Večina oziroma 1,67 milijona ton naftnih proizvodov je bila prodana na

domačem trgu. Na trge jugovzhodne Evrope je skupina prodala 176 tisoč ton

oziroma desetino celotne v letu 2002 ustvarjene količinske prodaje, s čimer je

za 6 odstotkov presegla načrt.

S prodajo naftnih proizvodov je skupina ustvarila 245 milijard tolarjev čistih

prihodkov od prodaje, kar je enako kot v letu 2001.

Struktura prodaje

naftnih proizvodov v letu 2002

Razmerja znotraj posameznih

skupin naftnih proizvodov se

glede na leto 2001 niso bistveno

spremenila. Največji delež še

vedno zavzemajo motorni

bencini, sledita pa jim ekstra

lahko kurilno olje in dieselsko

gorivo. Medtem ko je količinska

prodaja motornih bencinov in

kurilnega olja v letu 2002

malenkost zaostala za tisto iz leta

prej, je bil obseg prodaje

dieselskega goriva v primerjavi z

letom 2001 za 10 odstotkov večji.

Osrednja poslovna dejavnost
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Za 20 odstotkov več prodanega trgovskega blaga

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v letu 2002 ustvarila skoraj

28,5 milijarde tolarjev čistih prihodkov, kar je za 20 odstotkov več kot v letu

2001, načrt pa je bil presežen za 11 odstotkov.

Uspešno prodajo dokazuje tudi naraščanje tovrstnih prihodkov na liter prodanih

goriv. Ti so se glede na leto prej povzpeli za skoraj 17 odstotkov oziroma z

19,35 tolarja na 22,60 tolarja na liter prodanega goriva.

Za 4 odstotke so se glede na leto prej povišali tudi povprečni prihodki od

prodaje trgovskega blaga na kvadratni meter prodajne površine. Medtem

ko so v letu 2001 znašali 139.716 tolarjev, so v letu 2002 v povprečju dosegli

že 145.717 tolarjev.

Struktura prodaje

trgovskega blaga v letu 2002

Prodaja trgovskega blaga se je v

primerjavi z letom 2001 povečala

na vseh ponudbenih segmentih,

kar gre v največji meri pripisati

posodobitvam trgovin, ustreznemu

naboru blaga ter skrbi za njegovo

pravilno pozicioniranje. Sama

razmerja med posameznimi

segmenti pa se niso bistveno

spremenila.

Glede na leto 2001 so se največ,

kar za 25 odstotkov, povečali

prihodki od prodaje galanterije in

cigaret, s 15-odstotnim

povečanjem glede na leto 2001

pa jim sledijo prihodki od prodaje

prehrambenega blaga. Prihodki

od prodaje avtomateriala in čistil

so tiste iz leta 2001 presegli za 11

odstotkov.

Osrednja poslovna dejavnost
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Nad načrtovano tudi prodaja storitev

Čisti prihodki od prodaje storitev so v letu 2002 znašali 3,6 milijarde tolarjev

oziroma 6 odstotkov več kot leto prej.

Med storitvami, kamor sicer sodijo provizije od plačil v tuji gotovini, najem-

nine, prevozi, avtopralnice, laboratorijske in druge storitve, pomembnejše

mesto zasedajo Petrolove plačilne kartice, ki jih je ob koncu leta 2002

uporabljalo že blizu 140 tisoč imetnikov. Njihova strateška vloga se precej

bolj kot le z vidika neposredno ustvarjenih prihodkov kaže v učinkovitosti in

široki uporabnosti pri pospeševanju prodaje ter pri ohranjanju zvestobe

med uporabniki.

Spremembe v načinu prodaje

Približno 55 odstotkov naftnih proizvodov in večino nenaftnega blaga je

skupina Petrol prodala prek maloprodajne mreže, ki jo je ob koncu leta

2002 sestavljalo 312 bencinskih servisov. Glede na zrelost domačega naft-

nega trga, ki opaznih stopenj rasti pri prodaji naftnih proizvodov ne omogoča,

se skupina Petrol v zadnjih nekaj letih osredotoča predvsem na povečevanje

prodaje nenaftnega blaga. Svoja maloprodajna mesta zato iz nekdaj klasič-

nih bencinskih servisov uspešno spreminja v sodobne in hitrim nakupom

prilagojene trgovine s pestro izbiro blaga za vsakdanjo rabo.

45 odstotkov naftnih proizvodov je bilo v letu 2002 prodanih prek velepro-

dajnih poti. Uspešnost Petrolove veleprodaje temelji zlasti na dnevnem

Struktura prodaje storitev

v letu 2002

Največji delež v strukturi prodaje

storitev tudi v letu 2002

predstavljajo prevozi, katerih

prihodki sicer malenkost

zaostajajo za tistimi iz leta prej.

Sledijo jim prihodki od uporabe

kartic Magna, ki so zlasti zaradi

njihove širše uporabnosti in na

novo pridobljenih 1.500 imetnikov

za 21 odstotkov višji kot v letu

2001. Za 29 odstotkov višji kot leto

prej so tudi prihodki od

avtopralnic. Med vsemi preostalimi

storitvami pa najpomembnejši

delež zavzemajo storitve

Petroservisa, laboratorija in

skladiščenja, ki jih skupina Petrol

opravlja za zunanje naročnike.

Razvoj celovite ponudbe

Enega pomembnejših elementov

dolgoročnega partnerstva z

veleprodajnimi kupci nedvomno

predstavlja razvoj celovite

ponudbe. To poleg kakovostne

palete izdelkov, ki jo skupina

Petrol redno dopolnjuje z izdelki

lastnih blagovnih znamk, odlikuje

predvsem širok spekter storitev, ki

so kupcem v pomoč pri reševanju

nekaterih tehničnih, investicijskih,

okoljevarstvenih in drugih dilem.

Osrednja poslovna dejavnost
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spremljanju potreb večjih odjemalcev, na dobri usposobljenosti in specializira-

nosti prodajnih predstavnikov ter na oblikovanju individualnih komercialnih

politik, ki so nadgrajene tudi s sodobnimi, kupcu prilagojenimi informacijskimi

rešitvami.

Posodabljanje mreže

V letu 2002 je skupina Petrol v Sloveniji odprla 11 novih oziroma v celoti

prenovljenih bencinskih servisov. Na nadaljnjih sedmih lokacijah so se že

pričeli graditi novi bencinski servisi, odkupljenih pa je bilo tudi 12 zemljišč,

kjer se bodo gradbena dela pričela v letu 2003.

V maloprodajno mrežo zunaj Slovenije, ki jo skupina Petrol širi z odkupi

obstoječih zasebnih bencinskih črpalk in z novogradnjami, je bilo v letu

2002 na novo vključenih 15 bencinskih servisov; 7 na Hrvaškem in 8 v

Bosni in Hercegovini. Za gradnjo novih servisov je bilo že v letu 2002

kupljenih tudi nadaljnjih 9 zemljišč.

V proces posodabljanja so bila v letu 2002 vključena tudi tri skladišča

naftnih derivatov. V Račah je bila skladno z najzahtevnejšimi tehnološkimi

in okoljevarstvenimi merili zgrajena sodobna avtopolnilnica, prenova naftnih

rezervoarjev in tehnoloških instalacij se je pričela tudi v celjskem skladišču,

skladiščno-distribucijski center v Zalogu pa je v letu 2002 dobil nov prizidek

in lovilec olj.

Širitev skladiščne dejavnosti

Najpomembnejši projekt na področju skladiščne dejavnosti pa predstavlja

njeno širjenje na področje zagotavljanja obveznih državnih rezerv naftnih

derivatov. V ta namen je skupina Petrol od družbe Nafta Lendava v letu

2002 odkupila 70 tisoč kubičnih metrov skladiščnih zmogljivosti, s katerimi

bo upravljala novoustanovljena družba Petrol skladiščenje. Izdelana je

bila tudi idejna rešitev, po kateri je možno obstoječi skladiščni kompleks v

Lendavi za 160 tisoč kubičnih metrov razširiti in ga ustrezno posodobiti.

Projektna dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev ustreznih gradbenih

dovoljenj za izvedbo prve faze širitve, je prav tako že pripravljena. Gradbena

dela bodo tako predvidoma stekla že v letu 2003.

Kakovost maloprodajne

mreže Petrola

Visoka merila poslovanja, ki so

povezana s kakovostjo izdelkov in

storitev, varovanjem okolja,

informacijskimi rešitvami ter

sodobnimi prodajnimi prijemi in

tehnikami, po katerih poslujejo

Petrolovi bencinski servisi v

Sloveniji, je skupina Petrol v letu

2002 pričela dosledno uveljavljati

tudi pri poslovanju servisov v

Bosni in Hercegovini in na

Hrvaškem. Petrolova

maloprodajna mreža v tujini bo

tako po kakovosti, na dolgi rok pa

tudi po razvejanosti povsem

enakovredna njegovi domači

maloprodajni mreži.

Osrednja poslovna dejavnost
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Ostale

poslovne dejavnosti

Splet ostalih

poslovnih dejavnosti

skupine Petrol je

v letu 2002 vključeval

nadaljnji razvoj

infrastrukture in

ustvarjanje pogojev

za trženje plinske

in električne energije

ter opravljanje

gostinsko-hotelirske

dejavnosti.

Gre za poslovna

področja, kjer je vloga

obvladujoče družbe

bistveno manj izrazita

kot pri opravljanju

osrednje dejavnosti

skupine Petrol.

S trženjem plinske

in električne energije

ter gostinskih

in hotelirskih storitev

se je v letu 2002

ukvarjalo predvsem

pet odvisnih družb,

ki so bile

prav v ta namen

tudi oblikovane

oziroma vključene

v skupino Petrol.
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Plinska energija

Na področje plinske energije, ki je dolgoročno zanimiva alternativa tradi-

cionalnim virom ogrevanja, je skupina Petrol začela intenzivneje posegati

leta 1998. Gradnja plinskih omrežij ter distribucija in trženje plina predstav-

ljajo sestavni del prizadevanj skupine, da svojim odjemalcem zagotovi

celovito oskrbo z vsemi vrstami energentov.

V letu 2002 je tako skupina Petrol razpolagala s 17 plinskimi koncesijami,

sočasno pa prek 763 plinohramov s plinom oskrbovala še nekatera nekonce-

sionirana področja v Sloveniji. Prodala je dobrih 31 tisoč ton utekočinjenega

naftnega plina in s tem za 2 odstotka presegla obseg prodaje prejšnjega

leta. Prodaja zemeljskega plina, ki je vezana predvsem na dinamiko iz-

gradnje plinovodnih omrežij, pa je v letu 2002 dosegla že več kot 6 tisoč ton

oziroma 8,8 milijona kubičnih metrov. V primerjavi z letom prej, ko so bili na

omrežje priključeni šele prvi odjemalci zemeljskega plina, to predstavlja skoraj

4-kratno povečanje. Poleg tega je skupina Petrol v letu 2002 poskrbela še za

distribucijo blizu 27 tisoč ton oziroma 38,3 milijona kubičnih metrov zemelj-

skega plina.

Dinamika pridobivanja plinskih

koncesij od leta 1998 do 2002

Skupina Petrol

je ob koncu leta 2002

razpolagala s 17 koncesijami

za izgradnjo in upravljanje

plinskega omrežja.

Znotraj skupine s 14 koncesijami

upravlja družba Petrol Plin,

preostale tri koncesije

pa so v upravljanju družbe

Petrol-Energetika Ravne.

Skupina Petrol namerava

na dolgi rok pridobiti približno

30 odstotkov vseh v Sloveniji

podeljenih plinskih koncesij.

Z utekočinjenim naftnim plinom

namerava oskrbovati 15 odstotkov

velikih komercialnih odjemalcev,

hkrati pa postaviti tudi

desetino vseh plinohramov

v Sloveniji.

Ostale poslovne dejavnosti
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Priključitev družb

Energetika Ravne in Štore

Družbi Petrol-Energetika Ravne in

Petrol-Energetika Štore sta v

skupino Petrol vključeni od sredine

leta 2002 dalje, ko je njun 80-

odstotni lastnik postala

obvladujoča družba Petrol, d.d.

Pripojitev obeh družb k skupini

Petrol bo pozitivno vplivala tako na

njun razvojni potencial kot tudi na

večjo stroškovno učinkovitost. Prav

v ta namen so se že v letu 2002

pričeli tudi postopki za pripojitev

družbe Petrol-Energetika Štore k

družbi Petrol-Energetika Ravne.

Avtocestne restavracije in hotel

Razvoj in trženje avtocestne

gostinske ponudbe znotraj

skupine Petrol pokriva družba

Petrol Gostinstvo. Družba upravlja

z verigo avtocestnih gostinskih

objektov, s skupno zmogljivostjo

1.105 sedežev pa predstavlja

vodilno gostinsko podjetje ob

slovenskem avtocestnem križu.

Hotelirsko dejavnost skupine pa

opravlja odvisna družba Hotel

Špik, ki poleg hotela upravlja še z

avtokampom in rekreativnimi

površinami.

Električna energija

Trženje električne energije je mesto v portfelju dejavnosti skupine Petrol dobilo

v letu 2001, ko je obvladujoča družba pridobila licenco za trgovanje z elektriko,

v ta namen pa skupaj s tujim partnerjem ustanovila tudi mešano podjetje

ElektroPetrol.

V letu 2002 je bil poslovni delež ElektroPetrola odprodan, dejavnost proiz-

vodnje, distribucije in trženja električne energije pa sta v skupini prevzeli

podjetji Petrol-Energetika Ravne in Petrol-Energetika Štore, ki sta od sredine

leta 2002 dalje sestavni del skupine Petrol.

Skupina Petrol je tako v letu 2002 distribuirala 243 tisoč MWh električne

energije. Od tega je 63,7 tisoč MWh električne energije prodala in distribuirala,

34,3 tisoč MWh pa proizvedla s kogeneracijo.

Gostinstvo in hotelirstvo

Gostinsko-hotelirska dejavnost skupine Petrol je osredotočena predvsem na

razvoj specializirane avtocestne gostinske ponudbe, s katero skupina

zaokrožuje koncept celovite ponudbe na poti. Pomembna je zlasti zaradi

sinergijskih učinkov, ki jih prinaša v povezavi z osrednjo, naftno-trgovsko

dejavnostjo skupine Petrol.

Skupina Petrol je v letu 2002 svojo gostinsko-hotelirsko dejavnost opravljala

prek 14 objektov.

Prihodki od prodaje gostinskih storitev so dosegli 1,7 milijarde tolarjev;

načrtovane so presegli za odstotek.

Prihodki od prodaje hotelirskih storitev pa so zaradi neugodnih vremenskih

razmer in začasnega zaprtja hotela na račun obnovitvenih del za načrtovanimi

zaostali. Znašali so 201 milijon tolarjev.

Ostale poslovne dejavnosti
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Naložbe in razvoj

Skrb za

strateški razvoj

predstavlja eno petih

ključnih

korporativnih funkcij

skupine Petrol.

Razvojna

komponenta

je tako vpeta v vsa

področja delovanja

in v vse

upravljavske ravni

skupine Petrol,

kar ji omogoča

pravočasno

prepoznavanje in

učinkovito

izkoriščanje

poslovnih priložnosti,

prek snovanja

in uveljavljanja novih

razvojnih projektov

pa tudi ohranjanje

konkurenčnih

prednosti

na dolgi rok.
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Naložbe v razvoj poslovnih dejavnosti

Skupina Petrol je v letu 2002 v stalna sredstva investirala 20,7 milijarde tolarjev.

Večino, kar 89 odstotkov celotnih naložb skupine je realizirala obvladujoča družba.

Naložbam v osrednjo, to je naftno-trgovsko dejavnost, je skupina namenila

16,42 milijarde tolarjev. Pretežni del sredstev je bil namenjen gradnji in poso-

dabljanju bencinskih servisov in skladišč v Sloveniji ter širjenju maloprodajne

mreže zunaj Slovenije.

V razvoj novih poslovnih dejavnosti, zlasti na področje plinske in električne

energije ter v večje ekološke in energetske projekte, je skupina Petrol v letu

2002 investirala 4 milijarde tolarjev.

Preostala naložbena sredstva v višini 200 milijonov tolarjev so bila namenjena

posodobitvam gostinskih objektov.

Struktura naložbenih sredstev

skupine Petrol v letu 2002

Skladno s strateškimi razvojnimi

usmeritvami skupine Petrol je bil

največji del naložbenih sredstev v

letu 2002 še vedno namenjen

njeni osrednji poslovni dejavnosti,

vendar pa je razkorak med

investicijami v razvoj naftno-

trgovske dejavnosti in v razvoj

novih poslovnih dejavnosti v

primerjavi z letom prej že bistveno

manjši. Delež naložb, namenjenih

razvoju ostalih energetskih

področij, se bo v strukturi investicij

skupine Petrol povečeval tudi v

prihodnje.

Raba internetnih tehnologij

Stopnja razvoja mobilnih

tehnologij za uporabo v poslovne

namene je omogočila, da je

skupina Petrol v letu 2002 svoje

informacijske rešitve širila tudi na

to področje. Določene

informacijske rešitve so bile razvite

izključno z uporabo novih

internetnih tehnologij, ki

omogočajo novo generacijo

konsolidiranih aplikacij s

komponentno zgradbo,

uporabniškim vmesnikom WEB,

večjezično podporo, poenoteno in

enostavnejšo zaščito ter

enostavnejšo integracijo z

zunanjimi informacijskimi sistemi.

Sodobne informacijske rešitve

Skupina Petrol je v letu 2002 nadaljevala z razvojem informacijskih rešitev,

ki podpirajo strateške usmeritve skupine.

Odvisna podjetja, ki so se na novo priključila skupini Petrol, so bila integrira-

na v enotni informacijski sistem. Informacijske rešitve, ki podpirajo trgovanje

z blagom in storitvami, so bile prilagojene specifičnim potrebam pri poslo-

vanju na trgih jugovzhodne Evrope ter uvedene v način poslovanja odvisnih

družb na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

Na področju elektronskega poslovanja je bil temeljni del prizadevanj

osredotočen v širjenje in nadgrajevanje elektronskega poslovanja s

poslovnimi partnerji (B2B) in individualnimi porabniki (B2C) ter v integracijo

aplikacij znotraj sistema (A2A). Skupina Petrol je na ta način dosegla visoko

raven avtomatizacije in informatizacije ter s tem močno konkurenčno

prednost pri obvladovanju vseh ključnih poslovnih procesov: od prodaje in

upravljanja s preskrbovalnimi verigami prek upravljanja odnosov s

poslovnimi strankami do poslovnega odločanja in analiziranja.

Naložbe in razvoj
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Ostali pomembni razvojni projekti

Ekonomika poslovnih procesov

V letu 2002 je bila sklenjena prva faza projekta, znotraj katere so bili izračunani

stroški procesov ter poslovni izidi prodajnih mest in produktov. Projekt omogo-

ča hitrejšo odzivnost na dogajanja, spremljanje poslovanja po celotni verigi

vrednosti in boljšo primerjavo poslovanja s konkurenco, posledično pa tudi

boljše poslovne izide.

Obvladovanje reklamacij

Projekt zagotavlja pregleden potek reševanja reklamacij in skrajšanje odziv-

nih časov. Sistematičen pregled obsega, tipov in trendov nastajanja reklamacij

hkrati omogoča tudi preprečevanje vzrokov za njihovo nastajanje, posledično

pa manjše število reklamacij.

Ciljno vodenje in letni pogovor

V letu 2002 je bil redni letni pogovor, ki prek postavljenih ciljev podjetja,

vodstva in zaposlenih omogoča spremljati delovno uspešnost posameznih

managerjev, razširjen še na raven nižjega managementa obvladujoče družbe

in na management odvisnih družb.

Intelektualni kapital

Zaključena je bila prva faza projekta, v kateri je bilo identificiranih 11 ključnih

kazalnikov za merjenje uspešnosti na področju upravljanja s kadri, ki jih bo v

nadaljevanju mogoče primerjati s sorodnimi domačimi in tujimi podjetji.

Vodenje finančne politike skupine

Standardizacija postopkov za vodenje finančne politike skupine je v letu

2002 vključevala izdelavo priročnika s pravili za spremljanje poslovanja odvis-

nih družb. Priročnik bo dokončno izdelan v letu 2003.

Lojalnostno-bonitetna shema

V letu 2002 uvedena lojalnostno-bonitetna shema uporabnikom omogoča, da si

vzporedno s tako imenovanimi »Magna plačili« povečujejo višino popusta pri

nakupu blaga iz Petrolovega prodajnega asortimana. Dodana vrednost projekta

je zlasti v zagotavljanju zvestobe med uporabniki in v pospeševanju prodaje.

Upravljanje preskrbovalne verige

Izpeljani so bili prvi koraki pri projektu izgradnje skladišč za obvezne državne

rezerve naftnih derivatov. Hkrati so bile izdelane tudi strokovne osnove za

izvajanje aktivnosti, s katerimi bo skupina Petrol izgube goriv znotraj celotne

transportno-prodajne verige zmanjšala na minimum.

Naložbe in razvoj
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Zaposleni

Skupina Petrol

je z letom 2002

zaključila

petletno obdobje

zmanjševanja

števila zaposlenih.

Kolektiv skupine

je bil v primerjavi

z letom prej

nekoliko večji že

ob izteku leta 2002,

nove zaposlitve

pa skupina

načrtuje tudi za

prihodnja leta.

Razvoj novih

delovnih mest bo

v pretežni meri

povezan z intenzivno

razvojno dejavnostjo

in z uvajanjem

novih področij dela.
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2.569 petrolovcev

Kolektiv skupine Petrol formalno sestavljajo zaposleni v obvladujoči družbi in

v mreži odvisnih podjetij, dejansko pa k njenim poslovnim rezultatom po-

membno prispevajo tudi zaposleni na franšiznih bencinskih servisih. Njihov

status je zato z vidika nagrajevanja, izobraževanja, razvoja in dostopa do

notranjih komunikacij povsem enak statusu ostalih zaposlenih v skupini.

Ob koncu leta 2002 je bilo v skupini Petrol formalno zaposlenih 1.632 delavcev,

vključno s franšiznimi bencinskimi servisi pa je poslovne rezultate skupine

soustvarjalo 2.569 zaposlenih. V primerjavi z letom 2001, ki ga je skupina

Petrol sklenila z 2.422 zaposlenimi, je to za 6 odstotkov več.

Gibanje števila zaposlenih

v skupini Petrol od konca leta

1998 do konca leta 2002

Skupno število zaposlenih v

skupini Petrol se je zmanjševalo

vse do leta 2002, ko se je zaradi

pridružitve treh novih odvisnih

družb glede na leto prej za 6

odstotkov povečalo. V

obravnavanem obdobju se je

zlasti na račun prezaposlovanja

na franšizne bencinske servise in v

odvisne družbe najbolj izrazito

zmanjšalo število zaposlenih v

obvladujoči družbi. Ta je leto 2002

sklenila s 1.199 zaposlenimi, kar je

skoraj 8 odstotkov manj kot ob

koncu leta 2001, medtem ko se je

od konca leta 1998 njihovo število

več kot prepolovilo. Sočasno s tem

pa je naraščalo število zaposlenih

na franšiznih bencinskih servisih in

v odvisnih družbah.

Nizek delež fluktuacije

Skupini Petrol se je v letu 2002 pridružilo 281 novih sodelavcev. Zaradi

prestrukturiranja delovnih procesov in novih projektnih nalog je skupina

tudi prek zunanjih razpisov na novo zaposlila 135 ljudi, nadaljnjih 146

zaposlenih pa je pridobila s pridružitvijo treh novih odvisnih družb. Na

račun upokojitev, iztekov pogodb za določen čas in drugih razlogov pa je iz

skupine Petrol v letu 2002 odšlo 134 ljudi.

Delež redne fluktuacije tako še vedno ostaja izredno nizek. Po lastni volji je

skupino Petrol v letu 2002 zapustilo le 32 delavcev oziroma 1,3 odstotka

povprečnega števila zaposlenih.

Zaposleni
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Dodatno usposabljanje

in izpopolnjevanje

Najbolj pozitivnega odziva je bila

tudi v letu 2002 deležna

»Akademija Petrol«, ki prek

različnih izobraževalnih modelov

zaposlenim ponuja tista specialna

znanja, ki jih klasični izobraževalni

programi ne vključujejo. Med

novostmi v programu leta 2002

velja izpostaviti okroglo mizo

»Kultura vodenja v korporaciji« z

gostom Janezom Benčino iz

družbe IBM Slovenija, dvodnevne

delavnice na temo timskega dela v

izvedbi Bojana Erjavška iz podjetja

Biro Praxis ter delavnico z

naslovom »Marketing in

upravljanje z blagovnimi

znamkami«, ki jo je vodil profesor

Reinhard Angelmar iz francoske

šole INSEAD.

Struktura zaposlenih

Povprečna starost zaposlenih v skupini Petrol je v letu 2002 znašala 40 let in

pol. Zaradi močne  investicijske dejavnosti in z njo povezanih novih zapo-

slitev pa se bo kolektiv skupine Petrol pomladil predvidoma že v letu 2003.

Med zaposlenimi je 74 odstotkov moških in 26 odstotkov žensk.

Zaradi zakonskih zahtev in same narave dela na bencinskih servisih in v

gostinstvu je delež nižje izobraženega kadra v skupini Petrol relativno visok.

Izpostaviti pa velja, da se je v obvladujoči družbi v obdobju od leta 1998 do

leta 2002 delež zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe s 70 odstotkov znižal

na 40 odstotkov, medtem ko se je delež višje in visoko izobraženega kadra

z 9 odstotkov povzpel na 23 odstotkov.

Učinkovitost zaposlenih skupina Petrol povečuje zlasti prek dodatnega us-

posabljanja in izpopolnjevanja, čemur je v letu 2002 namenila dobrih 149

milijonov tolarjev oziroma v povprečju skoraj 58 tisoč tolarjev na zaposlenega.

Organizacijska klima

V letu 2002 je skupina Petrol izvedla že peto raziskavo zadovoljstva zaposlenih.

Zaradi doseganja večje vsebinske vrednosti in primerljivosti rezultatov je bilo

v sočasno izvajanje enake raziskave že v letu 2001 vključenih še 25 drugih

večjih slovenskih podjetij, v letu 2002 pa je pri tako imenovanem »Projektu

SiOK« sodelovalo že 51 slovenskih podjetij oziroma več kot 5 tisoč zaposlenih.

Zaposleni

Organizacijska klima 2002

Povprečna ocena zadovoljstva

zaposlenih v skupini Petrol

(5-stopenjska lestvica) v letu 2002

skorajda ne odstopa od ocene

prejšnjega leta; zaposleni so

organizacijsko klimo v povprečju

ocenili s 3,47. Primerjalni podatki

tudi kažejo, da raven zadovoljstva

zaposlenih v skupini Petrol za

skoraj 4 odstotke presega

slovensko povprečje, ki je v letu

2002 doseglo oceno 3,34 in se

glede na prejšnje leto tudi ni

bistveno spremenilo.
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Standardi poslovanja

Način poslovanja

skupine Petrol

temelji na

spodbujanju

poslovne odličnosti,

na nadgrajevanju

in združevanju

poslovne

standardizacije ter

na vzpostavljanju

partnerskih odnosov

s svojim notranjim

in zunanjim okoljem.

Zaposleni

v skupini Petrol

ravnajo družbeno

odgovorno in

dosledno spoštujejo

pravila sodobne

poslovne etike.
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Poslovna in tehnična standardizacija

Strategijo doseganja poslovne odličnosti je skupina Petrol tudi v letu 2002

uveljavljala s spodbujanjem projektnega in timskega dela, z generiranjem

in analitično presojo novih poslovnih zamisli, z vodenjem razvojnih in poslov-

nih konferenc, z združevanjem sistemov posameznih poslovnih standardov

ter z nadgrajevanjem sistemov varovanja ljudi in okolja.

V letu 2002 je obvladujoča družba skupine Petrol obstoječe poslovne in

tehnične standarde s področja vodenja kakovosti (ISO 9001), ravnanja z

okoljem (ISO 14001), ravnanja z živili (HACCP) ter varstva in zdravja pri

delu (OHSAS 18001) povezala v enoten sistem, temu pa ob določeni stopnji

avtonomije priključila še dva sistema kakovosti laboratorijev (SIST EN ISO/

IEC 17025 in SIST EN 45004). Na ta način povezan sistem poslovne in

tehnične standardizacije bo predvidoma že v letu 2003 uveljavljen tudi v

vseh odvisnih družbah skupine Petrol.

Redne certifikacijske presoje

Obvladujoča družba skupine

Petrol že vse od leta 1997 dalje

posluje po merilih sistema ISO

9001, od leta 2000 dalje pa tudi

skladno z merili strandarda za

ravnanje z okoljem ISO 14001.

Raven ustreznosti poslovne

standardizacije in odnosa do

okolja, ki jo spremljajo prek rednih

certifikacijskih presoj, so zunanji

presojevalci potrdili tudi v letu

2002. Akreditacija po standardu

SIST EN ISO/IEC 17025 je bila v

letu 2002 potrjena tudi

Laboratoriju Petrol.

Standardi poslovanja

Ljudem oziroma okolju, ki spodbuja njeno delovanje in razvoj, skupina 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.

Vpetost v okolje

Struktura sponzorskih sredstev

v letu 2002

Oblike sodelovanja, ki jih skupina

Petrol sklepa s svojimi

sponzorskimi partnerji, so povečini

dolgoročnega značaja, zato

struktura sponzorskih sredstev v

letu 2002 od tiste v letu prej

praktično ne odstopa. Največ

podpore je tako skupina Petrol

tudi v letu 2002 namenila športu,

30 odstotkov sponzorskih sredstev

je bilo namenjenih kulturi in

umetnosti, preostalo desetino

proračuna pa predstavlja

donatorstvo.
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Rdečo nit sponzorstev skupine Petrol, znotraj katere ima nosilno vlogo ob-

vladujoča družba, predstavlja aktivna podpora in sodelovanje pri razvoju

avtomobilizma. V letu 2002 je ekipa »Petrol Racing« sodelovala kar v treh

pomembnih avtomobilističnih pokalih; v pokalu Seicento Vega, pokalu Mobi

in Slovenskem nacionalnem pokalu. Mladi vozniki tako svojo drznost in

spretnost dokazujejo na varnejši način, Petrolu pa avtomobilizem pomeni

priložnost za promocijo lastnih blagovnih znamk motornih olj in avtokoz-

metike, pa tudi za utrjevanje vrednot, kakršne so na primer sodelovanje,

timsko delo in »fair-play«.

Vloga skupine Petrol je zelo izrazita tudi pri podpori zahtevnim kulturnim

spektaklom, ki so dostopni širši javnosti. V letu 2002 je obvladujoča družba

podprla organizacijo in izvedbo petih uveljavljenih festivalov, ki so člani

Združenja slovenskih festivalov. Sočasno je kot njen generalni pokrovitelj

Slovenski matici omogočila izdajo filozofskih del, že dvanajstič zapored pa

tudi organizirala tradicionalni likovni natečaj »Otroci odraslim«, v okviru

katerega se mladi ustvarjalci pomerijo v izbranih likovnih spretnostih. Med

tistimi, ki jim skupina Petrol prav tako pomaga že več let zapored, pa je

sicer še cela vrsta manjših, a zato nič manj kakovostnih kulturnih in umet-

nostnih prireditev.

Poslovna etika

Čeprav je družbeno okolje etiki v poslovanju večjo pozornost naklonilo

šele po računovodskih škandalih v Ameriki, sta etika in morala v poslovanju

že vrsto let sestavni del poslovne politike skupine Petrol.

Dolgoročno uspešnost pri poslovanju si skupina Petrol zagotavlja tako,

da vse svoje pozicije gradi na trdnih moralnih načelih, ki temeljijo na

poštenju, vestnem delu, zaupanju in spoštovanju dogovorov ter nasploh

na odgovornem ravnanju do vseh interesnih deležnikov družbe. Prav

zaradi doslednega spoštovanja etičnih načel se je tako obvladujoča

družba kot celotna skupina Petrol lahko bistveno hitreje prestrukturirala

in tudi lažje prilagodila novim razmeram na trgu. Spoštovanje etičnih norm

namreč vsem udeležencem poslovnega procesa zagotavlja določeno raven

varnosti, kar pomeni, da se lahko v večji meri posvečajo temeljnemu po-

slanstvu organizacije.

Dolgoročno partnerstvo

Priznanje »Rating leta 2002« in

nasploh visoke bonitetne ocene,

zaupanje poslovnih partnerjev ter

najugodnejši pogoji financiranja na

različnih finančnih trgih, ki jih

dosega skupina Petrol, so v veliki

meri posledica njene poslovne

politike, ki temelji na vzpostavljanju

dolgoročnih partnerskih odnosov in

na doslednem spoštovanju vseh

obveznosti, ki izhajajo iz takšnih

odnosov.

Vse to se odraža tudi v notranjem

okolju. Skupina Petrol velja za

dobrega delodajalca, zaradi česar

v svojo sredino privablja najbolj

obetavne kadre, izredno nizek je

tudi delež redne fluktuacije. Ne

nazadnje skupina Petrol celo

varstvo pri delu jemlje kot sestavni

element partnerskih odnosov, ne le

kot izpolnjevanje zakonskih zahtev.

Standardi poslovanja
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Podjetja

v skupini Petrol

Skupino Petrol je

ob koncu leta 2002

poleg obvladujoče

družbe Petrol, d.d.,

sestavljalo

še osem domačih

in pet tujih

odvisnih družb, tri

pridružena podjetja

ter eno

skupaj obvladovano

podjetje.

Navedena podjetja

so vključena

v skupino Petrol

in s tem

v konsolidirane

računovodske izkaze

skupine Petrol.
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Petrol, d.d.

Podjetje Petrol je bilo formalno ustanovljeno 5. junija 1945, in sicer kot

slovenska podružnica tedanjega državnega podjetja Jugopetrol. Do izteka

leta 1996 oziroma do preoblikovanja v zasebno delniško družbo je poslovalo

v različnih organizacijskih oblikah.

Temeljno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi proizvodi, osta-

lim trgovskim blagom in storitvami. Petrol, d.d., na slovenskem maloprodaj-

nem trgu naftnih derivatov z 283 bencinskimi servisi pokriva 70-odstotni

tržni delež, sočasno pa se uvršča tudi med pomembnejše domače trgovce

z živili. Kot absolutni oziroma večinski lastnik 13 odvisnih podjetij, ki se

ukvarjajo z enako oziroma s sorodnimi dejavnostmi, v skupini Petrol predstavlja

obvladujočo družbo, ki realizira tudi pretežni del vseh poslov, prihodkov

oziroma poslovnega izida skupine.

Družba Petrol je v letu 2002 prodala 1,8 milijona ton proizvodov iz nafte in

s tem za odstotek presegla načrtovano količinsko prodajo. Hkrati je prodala

za 28,5 milijarde tolarjev trgovskega blaga, s čimer je načrt presegla za 11

odstotkov, s prodajo storitev v višini 3,6 milijarde tolarjev pa je bil načrt presežen

za več kot petino.

Leto 2002 je zaključila z 263,5 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje

in s čistim poslovnim izidom v višini 5,3 milijarde tolarjev, kar pomeni 8-

odstotno donosnost na povprečni kapital.

V primerjavi z letom 2001 je družba Petrol, d.d., čiste prihodke od prodaje

povečala za odstotek, medtem ko se je njen čisti poslovni izid glede na leto

prej povečal kar za 29 odstotkov.

Naslov:

Slovenija

Ljubljana

Dunajska 50

Telefon:

00386 (1) 47 14 232

www.petrol.si

Organiziranost:

delniška družba v zasebni lasti

Predsednik uprave:

Janez Lotrič

Podjetja v skupini Petrol
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Petrol-Trade, H.m.b.H.

Petrol-Trade je prvoustanovljeno podjetje v Petrolovi skupini, ki pri vseh

pomembnejših zunanjetrgovinskih poslih matične družbe sodeluje že vse od

leta 1987 dalje. Poleg trgovanja z nafto in njenimi derivati se ukvarja tudi z

uvozom in izvozom kemijskih proizvodov. Aktivno deluje na celotnem

srednjeevropskem trgu. Je tudi 100-odstotni lastnik družbe Cypet-Trade.

V letu 2002 je družba Petrol-Trade prodala 723.667 ton naftnih in kemijskih

proizvodov, s čimer je načrtovano količinsko prodajo presegla za 3 odstotke.

S tem je ustvarila 39,9 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje. Skupaj z

družbo Cypet-Trade je v letu 2002 ustvarila 675,1 milijona tolarjev čistega

poslovnega izida.

Kapital družbe je ob koncu leta 2002 znašal 1,2 milijarde tolarjev.

Naslov:

Avstrija

Dunaj

Elisabethstrasse 10

Telefon:

0043 (1) 585 54 73

E-pošta:

petrol-trade@petrol-trade-at

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Marko Malgaj

Člani nadzornega sveta:

Janez Lotrič

Poldka Breznik

Mariča Lah

Naslov:

Ciper

Limassol

Ariadne House, Office 52

333 28th October Street

Telefon:

00357 (5) 586 039

E-pošta:

cypet@logos.cy.net

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Lojze Blenkuš

Odbor direktorjev:

Janez Lotrič

Žiga Medič

Marios Tziortzis

Cypet Oils, Ltd.

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 skupine Petrol.

V letu 2002 je družba Cypet Oils prodala 952.460 ton proizvodov iz nafte, s

čimer je količinski načrt presegla za 4 odstotke. S tem je ustvarila 50,2

milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 148,3 milijona tolarjev čistega

poslovnega izida.

Kapital družbe je ob koncu leta 2002 znašal 2,9 milijarde tolarjev.

Podjetja v skupini Petrol
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Petrol Trgovina, d.o.o.

Družba Petrol Trgovina je bila ustanovljena leta 1996. Na Hrvaškem trguje

z naftnimi proizvodi in z blagom za široko porabo.

Družba je ob koncu leta 2002     razpolagala z 12 bencinskimi servisi, ki po-

slujejo po sistemu franšize.

V letu 2002 je prodala 35.602 ton naftnih proizvodov, s čimer je količinski

načrt presegla za 21 odstotkov. S tem je ustvarila 6,3 milijarde tolarjev čistih

prihodkov od prodaje in 33,7 milijona tolarjev čistega poslovnega izida.

Kapital družbe je ob koncu leta 2002 znašal 1,8 milijarde tolarjev.

Naslov:

Hrvaška

Zagreb

Ilica 71

Telefon:

00385 (1) 484 69 17

E-pošta:

igor.meh@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Igor Meh

Člani nadzornega odbora:

Mariča Lah

Poldka Breznik

Silvo Komar

Petrol BH Oil Company, d.o.o.

Podjetje Petrol BH Oil Company je pričelo poslovati v začetku leta 1999,

ustanovljeno pa je bilo za samostojno nastopanje na področju veleprodaje,

maloprodaje in drugih komercialnih poslov ter vlaganj v Bosni in Hercegovini.

Družba je ob koncu leta 2002 razpolagala s 17 bencinskimi servisi, ki poslujejo

po sistemu franšize.

V letu 2002 je prodala 27.957 ton proizvodov iz nafte, s tem pa ustvarila

2,75 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 149,7 milijona tolarjev

čistega poslovnega izida.

Družba je bila v letu 2002 dokapitalizirana, tako da je njen kapital ob koncu

leta znašal 2,8 milijarde tolarjev.

Naslov:

Bosna in Hercegovina

Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1

Telefon:

00387 33 295 287

E-pošta:

anton.pustovrh@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Anton Pustovrh

Člani nadzornega odbora:

Mariča Lah

Poldka Breznik

Silvo Komar

Podjetja v skupini Petrol
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Destilat, d.o.o.

V letu 1999 kupljeno podjetje Shell Slovenija je obvladujoča družba z

vpisom v sodni register preimenovala v Destilat. Gre za družbo, ki matične-

mu podjetju oddaja v najem svoje bencinske servise, promet, ki ga ustvarjajo,

pa se izkazuje v prihodkih matične družbe.

V letu 2002 je družba predvsem iz naslova najemnin ustvarila 81,9 milijona

tolarjev čistih prihodkov od prodaje, dodatnih 49,4 milijona tolarjev pa je

ustvarila na račun obresti. Leto je sklenila s čistim poslovnim izidom v višini

43,9 milijona tolarjev.

Kapital družbe je ob koncu leta 2002 znašal 3,4 milijarde tolarjev.

Naslov:

Slovenija

Ljubljana

Dunajska 50

Telefon:

00386 (1) 4714 815

E-pošta:

marija.lah@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotno lastništvo družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Mariča Lah

Petrol skladiščenje, d.o.o.

Družba je bila formalno ustanovljena julija 2002, z dejanskim poslovanjem

pa je pričela septembra 2002. Njeno temeljno dejavnost predstavlja uprav-

ljanje skladiščnih zmogljivosti, ki jih je obvladujoča družba Petrol, d.d., v

juliju 2002 odkupila od družbe Nafta Lendava.

V letu 2002 je družba Petrol skladiščenje ustvarila 19,7 milijona tolarjev

čistih prihodkov od prodaje, leto pa sklenila s čistimi poslovnim izidom v

višini 980 tisoč tolarjev.

Ob koncu leta 2002 je kapital družbe znašal 3,1 milijona tolarjev.

Naslov:

Slovenija

Ljubljana-Polje

Zaloška 259

Telefon:

00386 (1) 47 14 359

E-pošta:

rok.blenkus@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotno lastništvo družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Rok Blenkuš

Podjetja v skupini Petrol
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Petroservis, d.o.o

Ob izteku leta 2002 je obvladujoča družba Petrol, d.d., dejavnost vzdrževanja

objektov in naprav preoblikovala v samostojno podjetje Petroservis, d.o.o.,

ki je bilo formalno ustanovljeno novembra 2002, dejansko pa začelo poslo-

vati v letu 2003.

Ob koncu leta 2002 je kapital družbe znašal 180 milijonov tolarjev.

Naslov:

Slovenija

Ljubljana-Polje

Zaloška 259

Telefon:

00386 (1) 520 36 00

E-pošta:

ales.povse@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotno lastništvo družbe

Petrol, d.d.

Direktor:

Aleš Povše

Člani skupščine:

Janez Bedenk

Jana Škrinjar

Igor Matičič

Petrol Plin, d.o.o.

Družba Petrol, d.d., je ob izteku leta 2001 podjetju Apegas priključila lastno

organizacijsko enoto, ki se je ukvarjala s plinsko dejavnostjo, in ga preobliko-

vala v podjetje Petrol Plin, ki je začelo poslovati v začetku leta 2002.

Ob koncu leta 2002 je družba Petrol Plin upravljala 14 plinskih koncesij,

utekočinjeni naftni plin pa je tržila prek 763 plinohramov. Prodala je 6.293

ton utekočinjenega naftnega plina ter 4,2 milijona kubičnih metrov zemeljske-

ga plina. Hkrati je poskrbela za distribucijo nadaljnjih 1,9 milijona kubičnih

metrov zemeljskega plina.

S tem je ustvarila 948 milijonov tolarjev čistih prihodkov od prodaje in 9,3

milijona tolarjev čistega poslovnega izida.

Ob koncu leta 2002 je kapital družbe znašal 1,3 milijarde tolarjev.

Naslov:

Slovenija

 Ljubljana

Dunajska 50

Telefon:

00386 (1) 4714 911

E-pošta:

stefan.lebar@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Štefan Mitja Lebar

Člani skupščine:

Janez Bedenk

Žiga Medič

Iztok Bajda

Podjetja v skupini Petrol
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Petrol-Energetika Ravne, d.o.o.

Obvladujoče podjetje Petrol, d.d., je sredi leta 2002 od podjetja Slovenske

železarne, d.d., odkupilo 80-odstotni poslovni delež družbe Energetika Ravne,

d.o.o. Družba se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne ter

toplotne energije, s prodajo in distribucijo zemeljskega plina ter ostalih

energentov za potrebe metalurške in strojno-predelovalne industrije.

V letu 2002 je družba distribuirala 136 tisoč MWh električne energije, od tega

je prodala in distribuirala 40,9 tisoč MWh električne energije ter s kogeneracijo

proizvedla 34,3 tisoč MWh električne energije. Družba je poleg tega prodala

60 tisoč MWh toplotne energije ter 3.300 ton tehničnih plinov ter distribuirala

43,7 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina, od tega je prodala in distribu-

irala 3,4 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina ter za proizvodne namene

porabila 14 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina.

S tem je ustvarila 2,1 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje, kar je za

7 odstotkov več od načrtovanih. Leto je sklenila s čistim poslovnim izidom

v višini 3,5 milijona tolarjev.

Ob koncu leta 2002 je kapital družbe znašal 1,3 milijarde tolarjev.

Petrol-Energetika Štore, d.o.o.

Sočasno z nakupom poslovnega deleža v Energetiki Ravne je obvladujoče

podjetje Petrol, d.d. 80-odstotni poslovni delež odkupilo tudi v družbi Energe-

tika Štore, d.o.o. Družba se ukvarja s trženjem električne energije, zemeljskega

plina in drugih tehnoloških energentov.

V letu 2002 je distribuirala 107 tisoč MWh električne energije, od tega je

prodala in distribuirala 22,8 tisoč MWh električne energije. Poleg tega je

družba distribuirala 11,3 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina, od

tega je prodala in distribuirala 1,2 milijona kubičnih metrov zemeljskega

plina. Družba je v letu 2002 prodala tudi 3.400 ton tehničnih plinov.

S tem je ustvarila 735 milijonov tolarjev čistih prihodkov od prodaje, kar je

za 5 odstotkov več od načrtovanih, leto pa sklenila s čistim poslovnim izidom

v višini 8,6 milijona tolarjev.

Ob koncu leta 2002 je kapital družbe znašal 343,8 milijona tolarjev.

Naslov:

Slovenija

Ravne na Koroškem

Koroška 14

Telefon:

00386 (2) 870 61 00

E-pošta:

mojca.kos@petrol.si

Lastništvo:

80-odstotna last družbe Petrol, d.d.

20-odstotna last družbe D.P.R. družba

pooblaščenka Ravne d.d.

Direktor:

Mojca Kert Kos

Naslov:

Slovenija

Štore

Železarska 3

Telefon:

00386 (3) 780 57 40

E-pošta:

dusan.mavcic@petrol.si

Lastništvo:

80-odstotna last družbe Petrol, d.d.

20-odstotna last družbe Železar Štore

D.P. delniška družba pooblaščenka d.d.

Direktor:

Dušan Mavčič

Podjetja v skupini Petrol
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Hotel Špik, d.o.o.

Družba Hotel Špik je bila formalno ustanovljena decembra 1999, do takrat

pa je poslovala v okviru gostinske dejavnosti obvladujoče družbe. Družba

upravlja s hotelom, avtokampom in rekreativnimi površinami.

V letu 2002 je družba zabeležila 26.719 nočitev, kar je 12 odstotkov manj od

načrtovanih. Ustvarila je 201 milijon tolarjev čistih prihodkov od prodaje,

leto pa sklenila z izgubo v višini 14,6 milijona tolarjev. Rezultat, ki za načrto-

vanim zaostaja, je v največji meri posledica neugodnih vremenskih razmer

ter začasnega zaprtja hotela, v katerem so potekala nujna obnovitvena

dela.

Ob koncu leta je 2002 kapital družbe Hotel Špik znašal 14,7 milijona tolarjev.

Naslov:

Slovenija

Gozd Martuljek

Jezerci 21

Telefon:

00386 (4) 588 01 20

E-pošta:

hotel.spik@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Ljudmila Potočnik

Člani skupščine:

Gordana Višinski

Ljubomil Jasnič

Iztok Bajda

Naslov:

Slovenija

Logatec

Notranjska 71

Telefon:

00386 (1) 75 08 410

E-pošta:

ljubo.jasnic@petrol.si

Lastništvo:

100-odstotna last družbe Petrol, d.d.

Direktor:

Ljubomil  Jasnič

Člani skupščine:

Gordana Višinski

Nevenka Šubelj

Jana Škrinjar

Petrol Gostinstvo, d.o.o.

Družba Petrol Gostinstvo je bila ustanovljena ob izteku leta 2000, dejansko

pa je pričela poslovati v letu 2001.

V letu 2002 je podjetje poslovalo s šestimi avtocestnimi bistroji, interno

restavracijo, motelom in petimi specializiranimi avtocestnimi restavracijami

»Na jasi«. S skupno zmogljivostjo 1.105 sedežev predstavlja vodilno

gostinsko podjetje ob slovenskem avtocestnem križu.

Podjetje je leto 2002 sklenilo z 1,7 milijarde tolarjev čistih prihodkov od

prodaje, ki so za odstotek višji od načrtovanih, in s čistim poslovnim izidom

v višini 10,8 milijona tolarjev.

Kapital podjetja je ob koncu leta 2002 znašal 599,1 milijona tolarjev.

Podjetja v skupini Petrol
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Skupaj obvladovano podjetje in pridružena podjetja

Aquasystems, d.o.o.

• sedež:

Slovenija, Maribor, Prešernova 34

• dejavnost:

izgradnja in opravljanje storitev čiščenja industrijskih in komunalnih voda

• delež družbe Petrol, d.d.:

26 %

Geoenergo, d.o.o.

• sedež:

Slovenija, Lendava, Rudarska 1

• dejavnost:

pridobivanje in raziskave mineralnih surovin, nafte in zemeljskega plina

• delež družbe Petrol, d.d.:

50 %

Instalacija, d.o.o., Koper

• sedež:

Slovenija, Koper, Sermin 10 a

• dejavnost:

skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov

• delež družbe Petrol, d.d.:

49 %

Ogrevanje Piran, d.o.o.

• sedež:

Slovenija, Piran, Fornače 33

• dejavnost:

oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja in distribucija pare in toplote

• delež družbe Petrol, d.d.:

40 %

Podjetja v skupini Petrol
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Računovodsko

poročilo

2002

69
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Uvod

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz petih delov.

Uvodnemu nagovoru članice uprave, odgovorne za finančno in računovodsko

področje, v drugem delu sledijo računovodski izkazi matične družbe: izkaz

poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala.

Računovodski izkazi so dopolnjeni s pregledom pomembnejših kazalnikov.

V tretjem delu sledi prikaz računovodskih pravil in metod vrednotenja, ki

temeljijo na Slovenskih računovodskih standardih in so bili uporabljeni pri

pripravi računovodskega poročila za družbo Petrol, Slovenska naftna družba,

d.d., in skupino Petrol.

Poročilo se nadaljuje s podrobneje razčlenjenim izkazom poslovnega izida in

bilanco stanja družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, temu

pa sledijo podrobna razkritja posameznih postavk računovodskih izkazov.

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je

potrebno brati v povezavi z njimi.

Zadnji del zajema računovodske izkaze skupine Petrol — izkaz poslovnega

izida, bilanco stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala.

Zaključujejo ga razkritja posameznih postavk računovodskih izkazov skupine

Petrol.

Uvodni del
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Trdna

zagotovila

razvoja

Nagovor članice uprave

Skupina Petrol

je leto 2002

zaključila z

277 milijardami

tolarjev

čistih prihodkov od

prodaje.

Njen kosmati

poslovni izid

je znašal

40,9 milijarde

tolarjev,

čisti poslovni izid pa

5,3 milijarde tolarjev.

Naložbam v

stalna sredstva

je namenila

20,7 milijarde

tolarjev,

razmerje med

dolgoročnim dolgom

in kapitalom

pa je tako

ob koncu leta 2002

znašalo

18,4 odstotka.

Kritje odhodkov

za obresti

z denarnim tokom

je dobro, enako velja

tudi za količnika

tekoče in pospešene

likvidnosti.
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Primerjalna umestitev

Poslovni rezultati skupine Petrol za leto 2002 so dobri. Dejanski finančni

pokazatelji poslovanja načrtovane povečini presegajo, presegajo pa tudi tiste

iz leta 2001. Čisti prihodki od prodaje so se tako glede na leto prej povišali za

2 odstotka, kosmati poslovni izid za 15 odstotkov, čisti poslovni izid skupine

pa je bil kar za četrtino višji kot v letu 2001. Tudi donosnost lastniškega kapitala

se je s 7,0 odstotka, kolikor je znašala leto prej, v letu 2002 povzpela na 8,1

odstotka. Enako obetavne poslovne rezultate skupina Petrol načrtuje tudi za

leto 2003.

Stabilna rast delnice

Optimistični so tudi finančni kazalniki na delnico. Čisti poslovni izid poslov-

nega leta na delnico je bil v primerjavi z letom 2001 višji za 29 odstotkov.

Denarni dobiček na delnico se je glede na leto prej povzpel za 21,3 odstotka.

Kapitalska donosnost delnice je bila 77,2-odstotna, kar skupaj z 2,6-odstot-

no dividendno donosnostjo predstavlja 79,8-odstotno donosnost delnice.

V letu 2002 je cena delnice na trgu naraščala hitreje kot njena knjigovodska

vrednost, pa tudi hitreje od borznega indeksa SBI. Petrolova delnica je

bila med najbolj donosnimi in najbolj prometnimi delnicami na Ljubljanski

borzi.

Razloge za to pripisujemo predvsem jasni razvojni strategiji, ki ob dobrih

poslovnih rezultatih med investitorji iz leta v leto krepi zaupanje v poslovno

prihodnost Petrola. K temu so tudi v letu 2002 veliko pripomogli številni

pogovori z domačimi in tujimi analitiki ter redno obveščanje finančne

javnosti o rezultatih in o vseh ostalih pomembnejših poslovnih dogodkih v

Petrolu.

Obetavna poslovna prihodnost

Petrolova usmerjenost v prihodnost se odraža tudi v njegovi močni razvojni

dejavnosti oziroma v pospešenem uresničevanju strategije spreminjanja v

celovit energetski koncern. Razvojnim projektom je skupina Petrol v letu 2002

namenila kar 20,7 milijarde tolarjev, kar je več kot četrtina vseh sredstev, ki jih

do leta 2005 načrtuje investirati v svojo osrednjo dejavnost in v razvoj novih

poslovnih področij.

Nagovor članice uprave
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V letu 2002 so bila naložbena sredstva povečini namenjena širjenju malo-

prodajne mreže doma in v tujini ter razvoju skladiščne dejavnosti, okrepilo pa

se je tudi delovanje skupine na energetskem področju. Koeficient dolgoročne

zadolženosti skupine se je tako z 12,8 odstotka, kolikor je znašal v letu 2001,

do konca leta 2002 povzpel na 18,4 odstotka. Takšno kapitalsko razmerje je

zdravo in skupini pri nadaljnjem zadolževanju še vedno pušča odprte vse

možnosti. Skupina Petrol bo tako tudi v letu 2003 na področju investicij izjemno

aktivna.

Ustrezna kapitalska politika

Investicijskim potrebam družbe je prilagojena tudi Petrolova kapitalska politika.

Ta temelji na dolgoročnem maksimiranju delničarskih donosov in na vzpostav-

ljanju optimalnega razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom. Uprava

družbe zato zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend, ki zagotavlja večjo

predvidljivost poslovnih donosov, na dolgi rok pa tudi stabilno ceno delnice.

Takšen način izplačevanja dividend so delničarji družbe potrdili na vseh dosedan-

jih skupščinah, skladno z njim pa je oblikovan tudi predlog razdelitve bilančnega

dobička za leto 2002, ki znaša  5.471.518 tisoč tolarjev.

Transparentno poslovanje

Dinamika organizacijskih in vsebinskih sprememb, ki jih v način svojega

poslovanja uvaja skupina Petrol, sočasno narekuje tudi krepitev in poveče-

vanje učinkovitosti strateške finančne funkcije koncerna. V preteklem mandat-

nem obdobju smo v ta namen oblikovali model optimalnih virov financiranja,

optimalno politiko naložb in optimalno kapitalsko strukturo skupine Petrol,

nadgradili smo sistem koncernskega načrtovanja in spremljanja uspešnosti

ter vzpostavili učinkovite mehanizme nadzora po posameznih mestih odgo-

vornosti.

V letu 2002 smo standardizirali postopke za vodenje finančnoračunovodske

politike skupine, pripravili pa smo tudi priročnik s pravili za spremljanje poslo-

vanja v odvisnih družbah, ki bo dokončno izdelan v letu 2003. Izvedli smo

celovit notranji pregled in definirali glavne vrste poslovnih tveganj ter opredelili

strategije za njihovo učinkovito obvladovanje. Oblikovali smo tudi Službo za

notranjo revizijo, ki sistematično izvaja neodvisen in objektiven nadzor nad

Nagovor članice uprave
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poslovanjem skupine ter ocenjuje njene mehanizme upravljanja s tveganji in

sisteme notranje kontrole in nadzora.

Skladno z novimi računovodskimi standardi smo preverili knjigovodske vrednosti

osnovnih sredstev in jih v primeru odstopanj uskladili s tržnimi, sicer pa uvedba

novih računovodskih standardov ni pomembneje vplivala na poslovni rezultat.

Partnerstvo s finančnim okoljem

Močan finančni položaj, visoka kratkoročna in dolgoročna plačilna sposob-

nost, 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. To potrjuje tudi mnenje mednarodne bonitetne družbe Dun &

Bradstreet, ki je Petrolu v letu 2002 ponovno dodelila najvišjo oceno 5A1,

skupaj s slovensko bonitetno hišo »I poslovne informacije« pa mu je podelila

tudi prestižno priznanje »Rating leta 2002«.

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 profesionalno, enako pa velja tudi za odnose z borz-

nimi in finančnimi analitiki. Jasna razvojna strategija skupaj z dobrim poslovnim

rezultatom pa je tisto, kar je tudi med investitorji utrdilo zaupanje v Petrol.

Upravičen poslovni optimizem

Poslovno spričevalo skupine Petrol za leto 2002 verodostojno dokazuje, da so

naše strateške usmeritve premišljene, cilji pa jasno in realno opredeljeni. Skupina

Petrol je leto zaključila z odličnim premoženjskim stanjem, zdravo kapitalsko

sestavo ter z visoko dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobnostjo. Zato

utemeljeno ocenjujem, da razpolaga z zadostno finančno močjo za uresničitev

zastavljenih ciljev.

Poldka Breznik

članica uprave

Nagovor članice uprave
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Revizija računovodskih izkazov

Revizijo računovodskih izkazov Petrol, Slovenska naftna družba, d. d., Ljubljana

in skupine Petrol za leto 2002 je opravila družba Deloitte & Touche,  d. o. o.,

Ljubljana, na podlagi sklepa 8. skupščine delničarjev, z dne 19. julija 2002 in

v skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah.

V skladu s sklepom je bila opravljena revizija izkazov poslovnega izida, bilance

stanja, finančnega izida in gibanja kapitala družbe Petrol, Slovenska naftna

družba, d.d., in skupine Petrol za leto 2002, ki se je končalo 31. 12. 2002.

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.

Deloitte & Touche revizija, d. o. o., Ljubljana je opravila pregled računovodskih

izkazov odvisnih družb v tujini: Cypet Oils, Ltd., Cypet Trade, Ltd. in Petrol

Trade, H.m.b.H., ki so vključeni v računovodske izkaze obvladujoče družbe

Petrol, d. d., Ljubljana in skupine Petrol za leto 2002.

Za naštete računovodske izkaze je odgovorna uprava družbe Petrol, Slovenska

naftna družba, d.d., Ljubljana, za izraženo mnenje v revizorjevem poročilu pa

je odgovorna revizijska družba Deloitte & Touche revizija, d. o. o., Ljubljana.

Revizija je bila opravljena v času od 23. septembra do 11. oktobra 2002 in od

10. februarja do 14. marca 2003.

Uvodni del
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Računovodsko

poročilo

matične družbe
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Revizorsko poročilo

Računovodsko poročilo matične družbe
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v 000 SIT Indeks
2002 2001 02/01

Bruto fakturirana realizacija 313.352.210 308.838.690 101

Davki 49.878.762 46.814.850 107

Čisti prihodki od prodaje 263.473.448 262.023.840 101

Kosmati poslovni izid od prodaje 34.468.362 32.430.300 106

Poslovni izid  iz poslovanja 3.338.664 3.722.447 90

Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.258.004 4.075.180 129

Denarni poslovni izid (čisti poslovni izid + redna amort. 10.377.863 8.553.826 121

Naložbe v stalna sredstva 18.414.979 8.178.056 225

Celotna sredstva 138.080.406 121.816.766 113

Kapital 67.729.389 63.769.024 106

Finančne obveznosti (dolgoročne in kratkoročne) 22.418.801 14.799.571 151

Dolgoročne finančne obveznosti 10.861.438 8.136.575 133

Indeks
31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

I. stopnja 85 84 101

II. stopnja 218 204 107

III. stopnja 48 41 117

IV. stopnja 760 804 95

V. stopnja 742 749 99

VI. stopnja 81 84 96

VII. stopnja 177 152 116

Magistri in doktorji 25 30 83

2.136 2.148 99

Število zaposlenih po stopnjah formalne
izobrazbe, vključno z zaposlenimi na najemnih
bencinskih servisih družbe Petrol, d.d.

Ključni finančni podatki družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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Indeks
Vrednosti v odstotkih (%) 2002 2001 02/01

Kosmati poslovni izid od prodaje / čisti prihodki od prodaje (%) 13,08 12,38 106

Čisti poslovni izid poslovnega leta / čisti prihodki od prodaje (%) 2,00 1,56 128

Čisti poslovni izid poslovnega leta / povprečni kapital (%) 8,00 6,76 118

Poslovni izid iz posl. brez redne amort. in prevred.posl.odh.za obr.sred./čisti prihodki od prodaje (%) 3,38 3,32 102

Poslovni izid iz poslovanja /čisti prihodki od prodaje (%) 1,27 1,42 89

Gibljiva sredstva / kratkoročne obveznosti 0,82 0,97 85

Finančne obveznosti / kapital 0,33 0,24 138

Dolgoročne finančne obveznosti / kapital 0,16 0,13 123

Kritje obresti* 7,58 9,07 84

*(celotni dobiček+odhodki za obresti)/odhodki za obresti

Ključni finančni kazalniki družbe

2002 2001

1. Stopnja lastniškosti financiranja kapital/ obveznosti do virov sredstev  0,49  0,52

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja vsota kapitala in dolgoročnih dolgov

(skupaj z dolg. rezervacijami)  /  obv. do virov sred.  0,64  0,67

3. Stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)

/ sredstva  0,51  0,52

4. Stopnja dolgoročnosti investiranja vsota osn. sredstev (po neodpisani vred., dolg.

finanč. naložb in dolgoroč. posl. terjatev / sredstva  0,71  0,69

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev kapital / osnovna sredstva

(po neodpisani vrednosti)  0,97  1,00

6. Koeficient neposredne pokritosti kratk. obvez. (hitri koef.) likvidna sredstva

/ kratkoročne obveznosti  0,08  0,14

7. Koef. pospešene pokritosti kratkoročnih obvez. (posp. koef.) vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev

/ kratkoročne obveznosti  0,55  0,72

8. Koef. kratkoroč. pokritosti kratk. obvez. (kratkoročni koef.) kratkoročna sredstva

/ kratkoročne obveznosti  0,81  0,96

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki

/ poslovni odhodki  1,01  1,01

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni kapital

(brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)  0,08  0,07

11. Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala * vsota dividend za poslovno leto

/ povprečni osnovni kapital   —  0,10

* Višina dividend za leto 2002 še ni znana.

Ključni finančni kazalniki družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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Indeks
v 000 SIT Pojasnila 2002 2001 02/01

Čisti prihodki od prodaje A., 01.; 263.473.448 262.023.840 101

Nabavna vred. prodanega blaga B., 02.; (229.005.086) (229.593.540) 100

Kosmati poslovni izid od prodaje 34.468.362 32.430.300 106

Stroški prodajanja C., 02.; (25.748.144) (24.362.499) 106

Stroški splošnih dejavnosti C., 02.; (6.548.247) (5.459.394) 120

Drugi poslovni prihodki 07.; 1.166.693 1.114.040 105

Poslovni izid iz poslovanja 3.338.664 3.722.447 90

Finančni prihodki iz deležev 08.; 2.779.880 1.799.619 154

Finančni prihodki iz dolg. terjatev 09.; 240.229 208.436 115

Finančni prihodki iz kratk. terjatev  10.; 4.496.090 4.111.162 109

Revalorizacijski presežek 0 141.525 —

Finančni prihodki E.; 7.516.199 6.260.742 120

Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finančnih naložb 11.; (1.388.510) (789.211) 176

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 12.; (3.528.348) (5.176.875) —

Finančni odhodki E.; (4.916.858) (5.966.086) 82

Poslovni izid iz rednega delovanja 5.938.005 4.017.103 148

Izredni prihodki F., 13.; 79.322 113.163 70

Izredni  odhodki F., 14.; (759.323) (26.673) 2847

Poslovni izid zunaj rednega delovanja (680.001) 86.490 —

Celotni poslovni izid 5.258.004 4.103.593 128

Davki iz dobička G., 15.; 0 (28.413) —

Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.258.004 4.075.180 129

Izkaz poslovnega izida družbe

Računovodsko poročilo matične družbe

* Informacija v izkazu poslovnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki
glede na način izkazovanja smiselno izkazani v postavkah prihodkov in odhodkov ter poslovnih izidov sedaj (v letu 2002)
veljavne sheme poslovnega izida, upoštevaje pravilo pomembnosti. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2001 zato ostaja
nespremenjen.
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Indeks
v 000 SIT Pojasnila 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

SREDSTVA

A) Stalna sredstva

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 16.; 1.227.154 408.407 300

II. Opredmetena osnovna sredstva H., 17. 18.; 68.857.789 63.464.792 108

III. Dolgoročne finančne naložbe K.,I., 19., 20.; 27.590.594 20.095.648 137

Skupaj stalna sredstva 97.675.537 83.968.847 116

B) Gibljiva sredstva

I. Zaloge L., 21.; 12.679.776 9.349.546 136

II. Poslovne terjatve 23.440.542 22.648.541 103

a) Dolgoročne poslovne terjatve M., 22.; 295.578 21.019 1.406

b) Kratkoročne poslovne terjatve N., 23., 24.; 23.144.964 22.627.522 102

III. Kratkoročne finančne naložbe I., 25.; 1.382.904 2.156.414 64

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina O., 26.; 2.608.884 3.405.985 77

Skupaj gibljiva sredstva 40.112.106 37.560.486 107

C) Aktivne časovne razmejitve P., 27.; 292.763 287.433 102

SKUPAJ SREDSTVA 138.080.406 121.816.766 113

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A) Kapital

I. Vpoklicani kapital 12.517.806 12.517.806 100

II. Kapitalske rezerve 23.880 2.665 896

III. Rezerve iz dobička * 30.; 30.525.667 25.772.704 118

IV. Preneseni čisti poslovni izid 2.842.516 4.247.741 67

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta * 2.629.002 2.037.590 129

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.518 19.190.518 100

Skupaj kapital R., 28., 29.; 67.729.389 63.769.024 106

B) Rezervacije

Druge rezervacije 9.460.370 10.121.586 93

Skupaj rezervacije S., 31.; 9.460.370 10.121.586 93

C) Finančne in poslovne obveznosti

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti T., 32.; 10.861.438 8.136.575 133

Dolgoročne poslovne obveznosti U., 33.; 138.935 136.025 102

Skupaj dolgoročne obveznosti 11.000.373 8.272.600 133

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti T., 34.; 11.557.363 6.662.996 173

Kratkoročne poslovne obveznosti U., 35.; 37.469.188 32.549.370 115

Skupaj kratkoročne obveznosti 49.026.551 39.212.366 125

Č) Pasivne časovne razmejitve J., V., 36.; 863.723 441.190 196

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 138.080.406 121.816.766 113

Bilanca stanja družbe

Računovodsko poročilo matične družbe

* Čisti poslovni izid poslovnega leta 2002 je že zmanjšan za polovico in prenesen v druge rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD - F.
** Informacije v bilanci stanja za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki glede na način izkazovanja smisleno izkazani v postavkah sredstev in obveznosti
do virov sredstev sedaj (v letu 2002) veljavne sheme bilance sttanja. Pri tem se upošteva pravilo pomembnosti.
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Index
v 000 SIT 2002 2001 02/01

Pritoki pri poslovanju 262.592.755 267.399.781 98

Poslovni prihodki 263.903.860 262.226.693 101

Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 79.322 113.164 70

Začetne manj končne poslovne terjatve (1.385.097) 4.926.493 —

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (5.330) 133.431 —

Odtoki pri poslovanju 253.166.697 270.459.851 94

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij 254.151.280 253.437.691 100

Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje 759.323 26.672 2.847

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 28.413 —

Končne manj začetne zaloge 3.330.230 (1.897.876) —

Začetni manj končni poslovni dolgovi (4.742.354) 18.003.255 —

Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve (331.782) 861.696 —

Prebitek pritokov ali odtokov pri poslovanju 9.426.058 (3.060.070) —

Pritoki pri naložbenju 3.021.073 6.754.743 45

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 2.247.676 3.180.302 71

Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 —

Pobotano zmanjšanje neopredmet. dolgoroč. sredstev (razen za prevrednot.) 0 0 —

Pobotano zmanjšanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 0 0 —

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 —

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 773.397 3.574.441 22

Odtoki pri naložbenju 19.366.104 8.359.424 232

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 0 74.951 —

Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 —

Pobotano povečanje neopredmet.dolgoroč.sredstev (razen za prevrednotenje) 988.665 155.099 637

Pobotano povečanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 11.618.303 5.233.693 222

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 6.759.136 2.895.681 233

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 —

Prebitek pritokov ali odtokov pri naložbenju (16.345.031) (1.604.681) 1.019

Pritoki pri financiranju 10.873.338 10.124.276 107

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.468.058 2.892.005 120

Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 —

Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 21.215 1.453 1.460

Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 —

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 2.489.697 2.118.644 118

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 4.894.368 5.112.174 96

Odtoki pri financiranju 4.751.466 6.120.833 78

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.290.712 4.571.277 72

Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 —

Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) 0 0 —

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 141.900 468.319 30

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 —

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 —

Zmanjšanje obvez.do lastnikov iz delitve dobička (izplač.dividend in drug.deležev v dobičku) 1.318.854 1.081.237 122

Prebitek pritokov ali odtokov pri financiranju 6.121.872 4.003.443 153

Finančni izid v obdobju (797.101) (661.308) 121

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.608.884 3.405.985 77

Finančni izid v obdobju (797.101) (661.308) 121

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 3.405.985 4.067.293 84

Izkaz finančnega izida družbe

Računovodsko poročilo matične družbe

* Informacije v izkazu finančnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak se podatki smiselno izkazujejo v postavkah finančnih tokov sedaj (v letu 2002) veljavne
sheme izkaza finančnega izida.
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Osnovni Kapitalske Zakonske
V 000 SIT kapital rezerve rezerve
Stanje 31. decembra 2000 12.517.806 1.107 13.722.082

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala 0 105 960.986

Druga povečanja sestavin kapitala 0 1.453 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kap. po sklepu uprave in nadz. sveta 0 0 0

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 18.255

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Stanje 31. decembra 2001 12.517.806 2.665 14.701.323

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0 21.215 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kap. po sklepu uprave in nadz. sveta 0 0 0

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 37.924

Razporeditev bilanč. dobič. za oblik. drugih rezerv iz dobička po sklepu skupščine 0 0 0

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Stanje 31. decembra 2002 12.517.806 23.880 14.739.247

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0

Izkaz gibanja kapitala družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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Rezerve za Druge rezerve Preneseni Čisti dobiček Splošni prevrednot. Skupaj
lastne deleže iz dobička čisti dobiček poslov. leta popravek kapitala kapital

617.892 6.935.400 3.999.443 1.911.935 17.116.141 56.821.806

0 0 0 4.075.180 0 4.075.180

38.282 504.505 373.568 0 2.074.377 3.951.823

0 0 0 0 0 1.453

0 2.037.590 0 (2.037.590) 0 0

(18.255) 0 0 0 0 0

0 955.967 955.967 (1.911.935) 0 0

0 0 (1.081.237) 0 0 (1.081.237)

637.919 10.433.462 4.247.742 2.037.590 19.190.518 63.769.024

0 736.791 4.247.742 2.037.590 0 7.022.123

0 0 0 5.258.004 0 5.258.004

0 0 0 0 0 21.215

0 2.629.002 0 (2.629.002) 0 0

(37.924) 0 0 0 0 0

0 2.842.516 (2.842.516) 0 0 0

0 0 2.037.590 (2.037.590) 0 0

0 (718.555) (600.299) 0 0 (1.318.854)

599.995 15.186.425 2.842.516 2.629.002 19.190.518 67.729.389

0 0 2.842.516 2.629.002 0 5.471.518
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Podatki o delnici družbe

Indeks
31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Število delnic 2.086.301 2.086.301 100

Knjigovodska vrednost delnice (SIT) 32.464 30.566 106

Enotni tečaj delnice

Najvišji tečaj v letu  (SIT) 43.762 23.850 183

Najnižji tečaj v letu  (SIT) 23.124 18.275 127

Povprečni enotni tečaj v letu (SIT) 33.347 21.208 157

Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (SIT) 41.009 23.147 177

Tržna kapitalizacija (tisoč SIT) 85.557.138 48.291.609 177

Donos na delnico v tekočem letu (SIT) 18.462 4.280 431

Donosnost na delnico v tekočem letu 80% 22% 363

P/BV (Povprečna cena delnice/

knjigovodska vrednost delnice) 1,03 0,70 147

P/E (Povprečna cena delnice/

čisti dobiček poslovnega leta na delnico) 13,20 10,86 122

P/CE (Povprečna cena delnice/

denarni dobiček na delnico) 6,70 5,18 129

Dobiček na delnico (EPS) (SIT) 2.520 1953 129

Denarni dobiček na delnico (CEPS)(SIT) 4.974 4.100 121

Dividendna politika

Bilančni dobiček (SIT) * 5.471.518 7.022.123 78

Sredstva za izplačilo dividend (SIT) * ** 1.233.544.600,00

Izplačane nagrade upravi in NS (SIT) * ** 85.309.793,91

Dividenda na delnico (SIT) * ** 600

Število delničarjev 47.240 49.121 96

* Delničarji bodo o višini zneska odločali na skupščini.

Računovodsko poročilo matične družbe
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Računovodska pravila in metode vrednotenja

Družba vodi knjigovodstvo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Računovodski izkazi družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana
so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih
računovodskih standardov. Temeljni namen Slovenskih računovodskih standar-
dov (v nadaljevanju SRS) je upoštevati splošno mednarodno računovodsko prak-
so (zlasti mednarodne računovodske standarde) in finančno pojmovanje kapitala.

V letu 2002 so bile uporabljene iste računovodske usmeritve kot v prejšnjih
letih, z izjemo tistih računovodskih usmeritev, predpisanih ali dopustnih z
uvedbo novih SRS. Podrobnejša pojasnila o učinkih spremenjenih računovod-
skih usmeritev so navedena v razkritjih posameznih postavk računovodskih
izkazov, pri katerih je prišlo do sprememb.

Z novimi SRS, ki so stopili v veljavo s 1. januarjem 2002, smo se na vseh ključnih
področjih močno približali usmeritvam mednarodnih računovodskih standardov.

Posamezne postavke v računovodskih izkazih za leto 2001 niso preračunane
po novih SRS, ampak so le smiselno izkazane v postavkah sedaj veljavnih
shem računovodskih izkazov.

Novi SRS so odpravili revalorizacijo sredstev in obveznosti do njihovih virov z
indeksom rasti cen na drobno. Obvezna je le revalorizacija (splošno prevredno-
tenje) kapitala, in sicer v primeru, da bi bila rast EUR do slovenskega tolarja v
preteklem letu višja od 5,5 %. Za leto 2002 splošnega prevrednotenja kapitala
ni bilo treba opraviti, ker je bil odstotek rasti EUR napram tolarju v letu 2001
nižji od zgoraj navedenega odstotka. Pač pa je obvezno razkritje poslovnega
izida, izračunano na podlagi splošnega prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne
moči kapitala v evru in na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin (SRS 8.40).

Pri sestavljanju skupinskih računovodskih izkazov so bili učinki vseh transakcij
med odvisnimi podjetji v celoti izločeni. Postavke iz izkazov poslovnega izida
podjetij, ki delujejo v drugih državah, so prevedene v izraze domače valute
(SIT) po povprečnih letnih srednjih tečajih BS, postavke bilanc stanja pa po
srednjem tečaju BS na zadnji dan obračunskega obdobja.

Posamezne postavke računovodskih izkazov družbe Petrol, d.d., in Skupine
Petrol so razkrite glede na njihovo pomembnost, pomembnost pa je odvisna
od velikosti posamezne postavke.

Celotno energetsko dejavnost na področju oskrbe z zemeljskim plinom smo s
1. 1. 2002 prenesli v odvisno družbo Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana. Zato določbe
Energetskega zakona in SRS 35 ne vplivajo na predstavitev računovodskih
izkazov.
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A) Poslovni prihodki

Kot poslovni prihodki se izkazujejo prihodki, ki izvirajo neposredno iz redne

dejavnosti podjetja; prihodki, ki se ne ponavljajo in ki niso predmet običajnega

poslovanja, se izkažejo kot drugi prihodki. Poslovne prihodke 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, in za vračila prodanih količin.

Če ob prodaji blaga, ali ko je storitev opravljena, ni realno pričakovati, da bodo

prihodki plačani, se njihovo upoštevanje začasno odloži oziroma se prikažejo

na kontih kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

Davek na dodano vrednost se ne šteje kot prihodek od poslovanja, ampak kot

obveznost do države.

Poslovni prihodki so tudi usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve. To so pro-

izvodi, ki jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih opravi podjetje in nato zajame med

svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena dolgoročna sredstva.

B) Nabavna vrednost prodanega blaga

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 nakupno vrednost blaga, izdatke za

carino in druge uvozne dajatve, trošarino, takso CO2 , članarino za obvezne

blagovne rezerve RS 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.

C) Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
in stroški prodajanja (z amortizacijo)

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) in stroški prodajanja (z amortizacijo)

obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške. Predstavljajo stroške
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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.

Posamezne vrste stroškov so evidentirane na ločenih stroškovnih mestih, kar

nam omogoča neposredno ugotavljanje razporeditve stroškov na stroške sploš-

nih dejavnosti in stroške prodajanja. Stroški splošnih dejavnosti predstavljajo

20-odstotni delež, stroški prodajanja pa 80-odstotni delež v celotnih stroških.

D) Stroški amortizacije

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.

Strošek amortizacije osnovnih sredstev se začne obračunavati prvi dan nasled-

njega meseca, potem ko se je sredstvo začelo uporabljati. Amortizirljivi znesek

je celotna izvirna oziroma nabavna vrednost, popravljena pri prevrednotenju

sredstva zaradi morebitne oslabitve.

V letu 2002 ni prišlo do pomembnejših sprememb prvotnih predpostavk o

dobi koristnosti posameznih amortizirljivih sredstev zaradi sprememb okoliščin.

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 iz poslovanja.

Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortiza-

cija se obračunava posamično. Zemljišča, predujmi za osnovna sredstva in

osnovna sredstva v izgradnji ter umetniška dela se ne amortizirajo.

V letu 2002 zaradi okrepitve nismo prevrednotili nobenega osnovnega sredstva

in tako nismo oblikovali posebnega prevrednotovalnega popravka, kar pomeni,
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(v %) 2002 2001

Neopredmetena dolgoročna sredstva 3,33 - 20,00 % 10,00 - 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 elekt. za vzdrževanje druge opreme 25,00 % 25,00 %

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

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

Motorna vozila 14,30 - 33,30 % 14,30  - 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 - 25,00 % 5,00 - 25,00 %

da je obračunana amortizacija v letu v celoti pripoznana kot strošek obračunske-

ga obdobja.

Pri obračunu amortizacije so bile v letu 2002 uporabljene naslednje stopnje:

Koncesije se amortizirajo v času trajanja dobljene koncesije, kar je običajno

od 25 do 30 let. Za računalniško opremo uporabljamo 50-odstotno amorti-

zacijsko stopnjo.

E) Finančni prihodki in odhodki

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi

naložbami in terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku

drugih ter prevrednotovalni finančni prihodki. Razčlenjujejo se na finančne

prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida drugih, in na tiste, ki so odvisni

od poslovnega izida drugih. Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne

glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti,

zapadlosti v plačilo in plačljivosti.

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na

ne-odplačani del glavnice in veljavno obrestno mero. Deleži v dobičku odvisnih

podjetij se upoštevajo, ko je obračunan delež v čistem dobičku teh podjetij, v

skladu z kapitalsko metodo merjenja in izkazovanja dolgoročnih finančnih

naložb v kapital odvisnih in pridruženih podjetij. Enako se v letu 2002 upoštevajo

tudi deleži v dobičku pridruženih podjetij, saj zaradi višine lastniškega deleža
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v kapitalu in načinu odločanja z gotovostjo pričakujemo izplačilo dividend. V

prejšnjih letih so se deleži v čistem dobičku pridruženih podjetij pripoznali v skladu s

prej veljavnimi SRS, to je takrat, ko so bili prejeti, v skladu z naložbeno metodo.

Deleži v dobičku drugih podjetij se upoštevajo, ko so prejeti, v skladu z nalož-

beno metodo merjenja in izkazovanja dolgoročnih finančnih naložb v kapital

drugih podjetij.

Finančni odhodki so odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih

naložb, finančni odhodki za obresti in za tečajne razlike ter drugi finančni odhodki.

Sredstva in obveznosti, ki so izražene v tujih valutah, so preračunane v domačo

valuto po srednjih tečajih Banke Slovenije za tuje valute na dan bilance stanja.

Tečajne razlike so vključene v izkaz poslovnega izida kot prihodki ali odhodki

od financiranja.

F) Izredni prihodki (odhodki)

Izredne prihodke (odhodke) sestavljajo neobičajne postavke, ki v obračunskem

obdobju povečujejo (znižujejo) celotni poslovni izid iznad (izpod) tistega, ki

izhaja iz rednega delovanja podjetja.

Izredni prihodek je tudi prejeta dotacija za kritje neporavnane izgube iz prejšnjih

poslovnih let.

Kot izredni odhodki se štejejo tudi rezervacije za kritje možne izgube, če je

verjetno, da bodo prihodnji dogodki potrdili, da bo po upoštevanju vseh možnih

rešitev na dan bilance stanja prišlo do izgube in je mogoče razumno oceniti

znesek možne izgube.

Kot posebna vrsta izrednih odhodkov se šteje neporavnana izguba iz prejšnjih

poslovnih let, ki se poravna z odpisom obveznosti ali s prejetimi dotacijami v

obravnavanem poslovnem letu.

G) Davki

Davek iz dobička se obračunava na temelju prihodkov in odhodkov, ki so

vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek iz
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dobička se obračuna po stopnji 25 % od davčne osnove. Davčno osnovo

zmanjšuje 40-odstotna olajšava za investicije v neopredmetena in opredmetena

osnovna sredstva, razen investicij v osebna vozila.

H) Neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva v podjetju so dolgoročno odloženi stroš-

ki, materialne pravice in druga neopredmetena dolgoročna sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe in oprema. Kot opredme-

teno 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 pripa-

dajoči nadomestni deli.

Podjetje vodi ločeno ekološka opredmetena osnovna sredstva, ki so bila pridob-

ljena 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 opred-

metenih osnovnih sredstev po 1. januarju 1993 se vrednotijo po dejanski

nabavni ceni.

Nabavno vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev pred-

stavljajo nakupne cene osnovnih sredstev in vsi stroški, ki jih je mogoče nepo-

sredno pripisati usposobitvi osnovnih sredstev. Družba ocenjuje zemljišča po

njihovi nabavni vrednosti, če pa ta ni znana, pa po pošteni vrednosti.

Predujmi za osnovna sredstva se vrednotijo po nominalni vrednosti ob upošte-

vanju možnosti izterjave.

Predujmi v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto po tečaju na dan bilance

stanja. Tečajna razlika, ki se pojavi do dneva poravnave takih terjatev ali do

dneva bilance stanja, se šteje kot postavka prihodkov od financiranja ali odhod-

kov financiranja.
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Osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi se vrednotijo z dejanskimi stroški gradnje

ali izdelave.

Osnovna sredstva, ki jih ni več mogoče uporabljati, je treba oslabiti ter prikazati

izgubo zaradi oslabitve, kar se šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek.

Vrednost izločenih sredstev, znižana za vrednost, doseženo pri prodaji, se izkaže

kot izredni prevrednotovalni poslovni odhodek, morebitni dobiček pa kot pre-

vrednotovalni poslovni prihodek.

Ustreznost knjigovodskih vrednosti osnovnih sredstev se preveri vsaj enkrat

letno. Podlaga za prevrednotenje osnovnih sredstev je cenitev cenilca z licenco.

Prevrednotenje osnovnih sredstev zaradi slabitve se izkaže kot prevrednotovalni

poslovni odhodek, prevrednotenje zaradi okrepitve pa kot posebni prevrednoto-

valni popravek kapitala.

Obresti in tečajne razlike od kreditov za nakup in izgradnjo osnovnih sredstev ne

povečujejo nabavnih vrednosti, ampak se v celoti izkazujejo kot finančni odhodki.

Do 31. 12. 2001 je družba v inflacijskih razmerah konec vsakega poslovnega

leta revalorizirala do tedaj v knjigah izkazane nabavne vrednosti in popravke

vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev tako, da so ustrezale novi ravni

cen. Pri revaloriziranju je uporabljala indeks rasti cen življenjskih potrebščin.

Učinki revalorizacije so se obravnavali kot oblikovanje revalorizacijskega izida.

Družba izjemoma ni revalorizirala nepremičnin, za katere je na podlagi uradne

cenitve ugotovila, da bi obračunana revalorizacija povečala neodpisano

vrednost nad ocenjeno pošteno vrednost.

I) Finančne naložbe

Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni

vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali druga sredstva.

Finančne naložbe v odvisna, pridružena in skupaj obvladovana podjetja, ki so

vključena v skupinske računovodske izkaze, so obračunane po kapitalski me-

todi, finančne naložbe v 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 za vlagateljev delež pri

dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu, ko je finančna naložba pridobljena.
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Dobiček ali izguba odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih podjetij se

pripozna kot finančni prihodek oziroma odhodek obračunskega obdobja, ker

obstaja velika verjetnost, da bodo v prihodnosti izplačana materi v obliki divi-

dend. Prejeti znesek iz razdelitve čistega dobička odvisnega, pridruženega ali

skupaj obvladovanega podjetja zmanjšuje znesek finančne naložbe v knjigah

matičnega podjetja.

Finančne naložbe se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.

Finančne naložbe v vrednostne papirje, katerih tržna vrednost je bila dne

31. 12. 2002 manjša od njihove knjigovodske vrednosti, so ovrednotene po

tržni vrednosti, razlika je izkazana kot prevrednotovalni odhodek financiranja.

Za finančne naložbe, ki izgubljajo na vrednosti, so bili v breme prevrednoto-

valnih finančnih odhodkov oblikovani popravki njihovih začetnih izkazanih

vrednosti, takoj ko je za to obstajal dokumentiran razlog. Če se vrednost naložbe

kasneje poveča, je treba ustrezno stornirati popravek vrednosti.

Naložbe, izražene v tuji valuti, je treba preračunati v domačo valuto po tečaju

na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se pojavi do datuma bilance stanja, se

šteje kot postavka finančnih prihodkov ali finančnih odhodkov.

J) Izpeljani finančni inštrumenti

Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane tako finančno

sredstvo enega podjetja kot tudi finančna obveznost ali kapitalski inštrument

drugega podjetja oziroma banke.

Izpeljani finančni inštrument je finančni inštrument,:

a) katerega vrednost se spremeni zaradi spremembe določene obrestne mere,

tečaja vrednostnih papirjev, valutnega tečaja ali podobnih spremenljivk;

b) ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno čisto

začetno finančno naložbo;

c) ki se poravna v prihodnosti.

Izpeljani finančni inštrumenti so tudi blagovna ali finančna rokovna pogodba,

pogodba o finančni zamenjavi in pogodba o opcijah. Družba uporablja take

inštrumente za varovanje pred tveganjem. Pred tveganjem varovana postavka

je načeloma predviden prihodnji posel nakupa zalog in z njim povezanega

dolga, ki izpostavlja podjetje tveganju spremembe prihodnjih denarnih tokov.
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Vrednosti prihodnje obveze oziroma zneska za poravnavo prihodnjega posla

ni mogoče zanesljivo izmeriti, zato družba  tega predvidenega prihodnjega

posla ne določi za pred tveganjem varovano postavko. Učinki rokovnih pogodb

so izkazani kot prihodki in odhodki financiranja  na poravnalni dan in na dan

bilance stanja. Na dan bilance se odprti izpeljani finančni inštrumenti preraču-

najo v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pri tem ugotovljeni

dobički  povečujejo finančne prihodke, izgube pa finančne odhodke.

K) Lastni deleži (odkupljene lastne delnice)

Po novih SRS se odkupljene lastne delnice, ki se štejejo kot trezorske delnice,

formalno obravnavajo kot posebna vrsta dolgoročnih finančnih naložb, ker

zmanjšujejo vpisani kapital.

Lastne delnice se vrednotijo po nižji od obeh vrednosti, nabavni ali tržni.

Zmanjšanje lastnih delnic je obračunano po sistemu ponderiranih povprečnih

cen. Pri prodaji nastali dobički povečujejo kapitalske rezerve, izgube pri prodaji

pa zmanjšujejo vrednost rezerv.

Na podlagi določb statuta in sklepa skupščine z dne 4. 4. 1997 naložba v

odkupljene lastne delnice lahko predstavlja največ 5 odstotkov kapitala. Po

sklepu prve skupščine delničarjev se lastne delnice lahko pridobivajo za

namen, če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno

škodo, in za izplačilo nagrad nadzornemu svetu in upravi.

Petrol, d.d., Ljubljana 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.

Skupno število pridobljenih delnic se je v letu 1997 zaradi izplačil nagrad

članom nadzornega sveta in uprave zmanjšalo za 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, d.d., Ljubljana je

znašala nagrada za člane uprave in nadzornega sveta 2002 delnici v skupni

vrednosti 43,5 milijona tolarjev.

V letu 2001 so nagrade članom nadzornega sveta in uprave znašale 1.122

delnic v vrednosti 22,8 milijona tolarjev, v letu 2002 pa 1.830 delnic v vrednosti
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37,9 milijona tolarjev. Za razliko do prodajne vrednosti v višini 21,2 mio SIT

smo v letu 2002 povečali vplačani presežek kapitala.

Knjigovodska vrednost odkupljenih lastnih delnic je na dan 31. 12. 2002 znašala

599.994.184 tolarjev.

Transakcija Število delnic Vrednost

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

Izplačilo nagrad v letu 1999 715 14.902.866

Izplačilo nagrad v letu 2000 1.287 28.663.072

Izplačilo nagrad v letu 2001 1.122 22.826.276

Izplačilo nagrad v letu 2002 1.830 37.924.477

Skupaj izplačila 7.190 152.959.675

Skupno število Tržna vrednost

Stanje na dan 31. 12. 2002 28.952 1.187.292.857,52

Petrol, d.d., Ljubljana ima konec leta 2002 v zastavi 8.500 lastnih delnic,

dobljenih za zavarovanje kratkoročnega posojila v višini 201,4 mio SIT.

L) Zaloge

Zaloge trgovskega blaga  in materiala se izvirno vrednotijo po nabavni ceni, ki

jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave.

Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave

so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški pre-

voznega 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 na bencinskih servisih vsebujejo predvsem: carino pri uvozu,

trošarino, takse za obremenjevanje okolja s CO2 in članarino za obvezne blagov-

ne rezerve Republike Slovenije.
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Zaloge se konec vsakega meseca preračunajo na novo vrednost, ki ustreza

poprečni ponderirani nabavni ceni obračunskega obdobja. Tako ugotovljeno

povečanje ali zmanjšanje vrednosti zalog povečuje ali zmanjšuje nabavno

vrednost prodanih količin.

Poraba zalog in nabavna vrednost prodanega blaga in materiala se ugotavljata

mesečno in merita po poprečnih nabavnih cenah obračunskega obdobja.

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno

s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah, presega njihovo tržno vrednost;

s tržno vrednostjo je mišljena nadomestitvena vrednost, razen če je ta večja

od čiste iztržljive vrednosti (v takem primeru se šteje kot tržna vrednost čista

iztržljiva vrednost) ali če je pri trgovskem blagu manjša od čiste iztržljive

vrednosti, zmanjšane za kosmati dobiček (v takem primeru se šteje kot tržna

vrednost za kosmati dobiček zmanjšana čista iztržljiva vrednosti). Zmanjšanje

vrednosti zalog materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške materiala,

zmanjšanje vrednosti zalog blaga pa ustrezne poslovne odhodke.

M) Dolgoročne poslovne terjatve

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so sestavljene iz terjatev do Mestne občine

Nova Gorica za neupravičeno preveč plačano takso za obremenjevanje okolja,

terjatev do podjetja Petrol-Energetika Ravne, d.o.o., za odstopljene terjatve iz

naslova obresti do Zavoda za blagovne rezerve in dolgoročne terjatve do Nafte

Lendava, d.d., za dana poslovna sredstva, ki bodo prednostno poplačana iz

dobička družbe Geoenergo, d.o.o., ter terjatve iz naslova nabavne vrednosti

premičnin, danih v finančni najem.

N) Kratkoročne poslovne terjatve

Terjatve se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo,

razen če so izražene v tuji valuti in se po njihovem prvem pripoznanju spremeni

valutni tečaj, ali če so izražene v domači valuti in je med pogodbenima stran-

kama dogovorjeno prevrednotenje, da bi se ohranila njihova realna vrednost.

Tako povečanje terjatev povečuje redne finančne prihodke, zmanjšanje pa

redne finančne odhodke.

Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost

presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Terjatve, za katere
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se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku,

se štejejo kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne

terjatve.

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  sporne terjatve (tudi terjatve do kupcev v postopku stečaja,

prisilne poravnave ali likvidacije), razen za  zavarovane terjatve;

————— 100 % za vse ostale terjatve, starejše od 60 dni, razen za zavarovane.

Za terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se oblikuje popravek vrednosti v

višini 100 % za vse dvomljive in sporne terjatve, razen zavarovanih.

O) Denarna sredstva

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. Nevnovčene čeke občanov v letu 2002

kot prehodnem obdobju še vedno evidentiramo med denarnimi sredstvi, saj

je rok vnovčljivosti kratek, tveganje neplačila pa je zavarovano. V skladu z

uvajanjem transakcijskih računov fizičnih oseb in novih plačilnih inštrumentov

bomo čeke nadomestili z ustreznejšim načinom plačila in evidentiranja.

Tuje valute in devize se na dan bilance stanja preračunavajo v domačo valuto

po srednjem tečaju Banke Slovenije.

P) Aktivne časovne razmejitve

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
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se sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Predhod-

no nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že

utemeljeno upoštevajo prihodki, za katere družba do takrat še ni prejela plačila.

R) Kapital

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

pripadajo njegovim lastnikom.

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz

dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, prevrednotovalni popravek

kapitala in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

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.

Kapitalske rezerve sestavljajo tudi zneski, ki presegajo knjigovodske vrednosti

pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic (vplačani presežek kapitala).

Pripoznajo se pri ponovni prodaji ali odtujitvi odkupljenih lastnih delnic kot

presežek prodajne vrednosti nad nominalno vrednostjo delnic.

Rezerve iz dobička so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let,

predvsem za poravnavanje možnih izgub v prihodnosti. Razčlenjujejo se na

zakonske rezerve, rezerve za lastne deleže, statutarne rezerve in druge rezerve

iz dobička. Pripoznajo se, ko jih oblikuje organ, ki sestavi letno poročilo, oziroma

s sklepom pristojnega organa.

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let je ostanek tedanjega čistega dobička,

ki ni bil v obliki dividend ali drugih deležev razdeljen prinašalcem kapitala pa

tudi ne namensko opredeljen kot rezerva. Prevrednotovalni popravek kapitala

obsega splošni prevrednotovalni popravek kapitala in posebne prevrednotoval-

ne popravke kapitala. Pri uskupinjevanju se kot njegova posebna vrsta pojavlja

uskupinjevalni popravek kapitala.

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala na dan 31. 12. 2002 sestoji iz obra-
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čunane revalorizacije kapitala do leta 2002, ko so v veljavo stopili novi Slovenski

računovodski standardi, ki predpisujejo prevrednotenje kapitala le v primeru, da je

rast EUR v primerjavi s tolarjem v preteklem letu višja od 5,5 odstotka.

Prehodno nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta se pripozna na podlagi

potrebnih izračunov za poslovno leto.

S) Dolgoročne rezervacije

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 ali pa se odpravljajo kot drugi

prihodki iz poslovanja.

Dolgoročne rezervacije za ekološka osnovna sredstva so bile v celoti oblikovane

v breme kapitala v 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 in drugih

stroškov), za pokrivanje katerih so bile dolgoročne rezervacije oblikovane. Pri

njihovem odpravljanju družba ne dosega dobičkov.

T) Finančne obveznosti

Finančni dolgovi so predvsem dobljena dolgoročna in kratkoročna posojila

na podlagi posojilnih pogodb. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski

iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev

ali poplačilo kakega poslovnega dolga. Finančni dolgovi se zaradi spremembe

kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti

in se po njihovem prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj ali če so izraženi

v domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje

z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti. Pri tem nastalo povečanje

finančnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje finančnih

dolgov pa redne finančne prihodke. Finančni dolgovi se zaradi oslabitve ne

prevrednotujejo.
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja sestavljajo obveznosti iz naslova

dobljenih posojil, katerih rok zapadlosti je krajši od enega leta.

U) Poslovne obveznosti

Poslovni dolgovi so predvsem dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali

storitve, kratkoročne obveznosti do zaposlencev za opravljeno delo, kratko-

ročne obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi, kratkoročne obveznosti

do države iz naslova davkov ter kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo

poslovnega izida. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz

ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda

ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunane stroške, odhodek ali delež

v poslovnem izidu. Poslovni dolgovi se zaradi spremembe kupne moči

domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti in se po

njihovem prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj ali če so izraženi v domači

valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z

namenom ohranjanja njihove realne vrednosti. Pri tem nastalo povečanje

poslovnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje poslovnih

dolgov pa redne finančne prihodke. Poslovni dolgovi se zaradi oslabitve ne

prevrednotujejo.

V) Pasivne časovne razmejitve

S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški in

kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški nastajajo z enakomer-

nim 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.

Z) Izkaz finančnega izida

Izkaz finančnega izida prikazuje, kako pritoki in odtoki vplivajo na spremembe

stanja denarnih sredstev v obdobju. Izkaz finančnega izida po posredni metodi

se ugotavlja kot razlika med končno in začetno bilanco stanja obračunskega

obdobja, hkrati pa je potrebno izločiti vse nedenarne transakcije, da bi se tako

čim bolj približali pravim denarnim tokovom.
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Indeks
v 000 SIT Pojasnilo 2002 2001 02/01

Čisti prihodki od prodaje A., 01.; 263.473.448 262.023.840 101

Nabavna vrednost prodanega blaga B., 02.; (229.005.086) (229.593.540) 100

Kosmati poslovni izid od prodaje 34.468.362 32.430.300 106

Stroški materiala (1.387.771) (1.162.771) 119

Stroški storitev (15.644.845) (14.292.710) 109

Stroški dela 03.; (7.705.470) (7.609.013) 101

Amortizacija D., 04.; (5.622.680) (5.143.352) 109

Prevrednot.posl.odhodki pri osnovnih sredstvih 05.; (774.614) (353.022) 219

Prevrednot.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 05.; (450.034) (481.368) 93

Drugi stroški 06.; (579.300) (441.493) 131

Stroški iz poslovanja 02.; (32.164.714) (29.483.729) 109

Drugi poslovni odhodki (131.677) (338.164) 39

Drugi poslovni prihodki 07.; 1.166.693 1.114.040 105

Poslovni izid iz poslovanja 3.338.664 3.722.447 90

Finančni prihodki iz deležev 08.; 2.779.880 1.799.619 154

Finančni prihodki iz dolg. terjatev 09.; 240.229 208.436 115

Finančni prihodki iz kratk. terjatev 10.; 4.496.090 4.111.162 109

Revalorizacijski presežek 0 141.525 —————

Finančni prihodki E.; 7.516.199 6.260.742 120

Finančni odhodki za odpise dolg.in krat.finančnih naložb 11.; (1.388.510) (789.211) 176

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 12.; (3.528.348) (5.176.875) 68

Finančni odhodki E.; (4.916.858) (5.966.086) 82

Poslovni izid iz rednega delovanja 5.938.005 4.017.103 148

Izredni prihodki F., 13.; 79.322 113.163 70

Izredni  odhodki F., 14.; (759.323) (26.673) 2847

Poslovni izid zunaj rednega delovanja (680.001) 86.490 —————

Celotni poslovni izid 5.258.004 4.103.593 128

Davki iz dobička G., 15.; 0 (28.413) —————

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.258.004 4.075.180 129

Izkaz poslovnega izida družbe

* Informacija v izkazu poslovnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki

glede na način izkazovanja smiselno izkazani v postavkah prihodkov in odhodkov ter poslovnih izidov sedaj (v letu 2002)

veljavne sheme poslovnega izida, upoštevaje pravilo pomembnosti. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2001 zato ostaja

nespremenjen.

Računovodsko poročilo matične družbe
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V 000 SIT Goriva in drugi Nenaftni Ostali
naftni derivati  proizvodi podr. odseki Skupaj

Za leto, končano na dan 31. 12. 2002

Čisti prihodki od prodaje 231.361.750    28.478.623      3.633.075    263.473.448

Področni odseki družbe

V 000 SIT Čisti prihodki od prodaje

Za leto, končano na dan 31. 12. 2002

Slovenija             254.452.779

Hrvaška                      43.252

Bosna in Hercegovina                 6.034.151

Avstrija                    142.736

Druge države                 2.800.530

Skupaj             263.473.448

Območni odseki družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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Indeks
v 000 SIT Pojasnilo 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

SREDSTVA

A) STALNA SREDSTVA

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 16.; 1.227.154 408.407 300

Zemljišča 18.627.205 16.282.849 114

Zgradbe 39.403.129 38.304.313 103

Druga oprema 4.302.246 4.248.118 101

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 6.436.530 4.490.345 143

Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 88.679 139.167 64

II. Opredmetena osnovna sredstva H., 17. 18.; 68.857.789 63.464.792 108

Deleži v podjetjih v skupini 15.216.229 11.617.813 131

Deleži v pridruženih podjetjih 3.643.823 2.488.781 146

Drugi dolgoročni deleži 3.741.811 3.305.229 113

Dolgoročne finančne terjatve do podjetij v skupini 2.621.200 1.553.884 169

Dolgoročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 443.021 0 —————

Druge dolgoročne finančne terjatve 1.324.516 492.022 269

Lastni deleži K.; 599.994 637.919 94

III. Dolgoročne finančne naložbe I., 19., 20.; 27.590.594 20.095.648 137

Skupaj stalna sredstva 97.675.537 83.968.847 116

B) GIBLJIVA SREDSTVA

Material 301.314 353.574 85

Trgovsko blago 12.377.703 8.995.972 138

Predujmi za zaloge 759 0 —————

I. Zaloge L., 21.; 12.679.776 9.349.546 136

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 12.501 21.019 59

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 283.077 0 —————

II. a) Dolgoročne poslovne terjatve M., 22.; 295.578 21.019 1406

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 267.762 630.059 42

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 42.110 1.017.168 4

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 17.035.498 16.032.126 106

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.799.594 4.948.169 117

II. b) Kratkoročne poslovne terjatve N., 23., 24.; 23.144.964 22.627.522 102

Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini 72.270 241.246 30

Kratkoročni deleži do pridruženih podjetij 0 0 —————

Kratkoročne finančne naložbe do drugih 1.128.414 1.692.575 67

Kratkoročne terjatve za obresti v podjetjih v skupini 23.607 1.410 1674

Kratkoročne terjatve za obresti v pridruženih podjetjih 0 64.945 —————

Kratkoročne terjatve za obresti do drugih 158.613 156.238 102

III. Kratkoročne finančne naložbe I., 25.; 1.382.904 2.156.414 64

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina O., 26.; 2.608.884 3.405.985 77

Skupaj gibljiva sredstva 40.112.106 37.560.486 107

C) AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE P., 27.; 292.763 287.433 102

SKUPAJ SREDSTVA 138.080.406 121.816.766 113

Bilanca stanja družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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* Čisti poslovni izid poslovnega leta 2002 je že zmanjšan za polovico in prenesen v druge rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD-F

** Informacije v bilanci stanja za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki glede na način izkazovanja smisleno izkazani v postavkah sredstev in obveznosti do

virov sredstev sedaj (v letu 2002) veljavne sheme bilance sttanja. Pri tem se upošteva pravilo pomembnosti.

Računovodsko poročilo matične družbe

Indeks
v 000 SIT Pojasnilo 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A) KAPITAL

I. Vpoklicani kapital 12.517.806 12.517.806 100

II. Kapitalske rezerve 23.880 2.665 896

Zakonske rezerve 14.739.247 14.701.323 100

Rezerve za lastne deleže K.; 599.995 637.919 94

Druge rezerve iz dobička * 15.186.425 10.433.462 146

III. Rezerve iz dobička 30.; 30.525.667 25.772.704 118

IV. Preneseni čisti poslovni izid 2.842.516 4.247.741 67

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta * 2.629.002 2.037.590 129

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 19.190.518 19.190.518 100

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.518 19.190.518 100

Skupaj kapital R., 28., 29.; 67.729.389 63.769.024 106

B) REZERVACIJE

Rezervacije za velika popravila 2.037.365 2.037.764 100

Druge rezervacije-ekologija 7.423.005 8.083.822 92

Skupaj rezervacije S., 31.; 9.460.370 10.121.586 93

C) FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 9.493.836 8.136.575 117

Dolgoročno finančne obveznosti do drugih 1.367.602 0 —————

Dolgoročne finančne obveznosti T., 32.; 10.861.438 8.136.575 133

Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 9.716 136.025 7

Dolgoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 129.219 0 —————

Dolgoročne poslovne obveznosti U, 33.; 138.935 136.025 102

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini 1.865.146 480.904 388

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 9.682.557 6.161.945 157

Kratkoročne finančne obveznosti do drugih 9.660 20.147 48

Kratkoročne finančne obveznosti T., 34.; 11.557.363 6.662.996 173

Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 13.834.590 9.432.073 147

Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 135.867 217.540 62

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 10.009.075 8.159.298 123

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 769.234 708.220 109

Kratkoročne obveznosti do države 12.168.256 12.522.008 97

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 86.719 540.685 16

Druge kratkoročne obveznosti - dividende 0 93.580 —————

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 465.447 875.966 53

Kratkoročne poslovne obveznosti U., 35.; 37.469.188 32.549.370 115

Skupaj finančne in poslovne obveznosti 60.026.924 47.484.966 126

Č) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE J., V., 36.; 863.723 441.190 196

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 138.080.406 121.816.766 113
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Osnovni Kapitalske Zakonske
V 000 SIT kapital rezerve rezerve

Stanje 31. decembra 2000 12.517.806 1.107 13.722.082

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala 0 105 960.986

Druga povečanja sestavin kapitala 0 1.453 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kap. po sklepu uprave in nadz. sveta 0 0 0

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 18.255

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Stanje 31. decembra 2001 12.517.806 2.665 14.701.323

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0 21.215 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kap. po sklepu uprave in nadz. sveta 0 0 0

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 37.924

Razpored. bilanč. dobič. za oblikovanje drugih rezerv iz dobič. po sklepu skupščine 0 0 0

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Stanje 31. decembra 2002 12.517.806 23.880 14.739.247

BILANČNI DOBIČEK 0 0 0

Izkaz gibanja kapitala družbe

Računovodsko poročilo matične družbe
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Čisti dobiček Splošni
Rezerve za Druge rezerve Preneseni poslovnega prevrednotovalni Skupaj

lastne deleže iz dobička čisti dobiček leta popravek kapitala kapital

617.892 6.935.400 3.999.443 1.911.935 17.116.141 56.821.806

0 0 0 4.075.180 0 4.075.180

38.282 504.505 373.568 0 2.074.377 3.951.823

0 0 0 0 0 1.453

0 2.037.590 0 (2.037.590) 0 0

(18.255) 0 0 0 0 0

0 955.967 955.967 (1.911.935) 0 0

0 0 (1.081.237) 0 0 (1.081.237)

637.919 10.433.462 4.247.742 2.037.590 19.190.518 63.769.024

0 736.791 4.247.742 2.037.590 0 7.022.123

0 0 0 5.258.004 0 5.258.004

0 0 0 0 0 21.215

0 2.629.002 0 (2.629.002) 0 0

(37.924) 0 0 0 0 0

0 2.842.516 (2.842.516) 0 0 0

0 0 2.037.590 (2.037.590) 0 0

0 (718.555) (600.299) 0 0 (1.318.854)

599.995 15.186.425 2.842.516 2.629.002 19.190.518 67.729.389

0 0 2.842.516 2.629.002 0 5.471.518
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Indeks
v 000 SIT 2002 2001 02/01

Pritoki pri poslovanju 262.592.755 267.399.781 98

Poslovni prihodki 263.903.860 262.226.693 101

Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 79.322 113.164 70

Začetne manj končne poslovne terjatve (1.385.097) 4.926.493 —————

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (5.330) 133.431 —————

Odtoki pri poslovanju 253.166.697 270.459.851 94

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij 254.151.280 253.437.691 100

Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje 759.323 26.672 2.847

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 28.413 —————

Končne manj začetne zaloge 3.330.230 (1.897.876) —————

Začetni manj končni poslovni dolgovi (4.742.354) 18.003.255 —————

Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve (331.782) 861.696 —————

Prebitek pritokov ali odtokov pri poslovanju 9.426.058 (3.060.070) —————

Pritoki pri naložbenju 3.021.073 6.754.743 45

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 2.247.676 3.180.302 71

Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje neopredmet. dolgoroč. sredstev (razen za prevrednot.) 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 773.397 3.574.441 22

Odtoki pri naložbenju 19.366.104 8.359.424 232

Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 0 74.951 0

Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 —————

Pobotano povečanje neopredmet.dolgoroč.sredstev (razen za prevrednotenje) 988.665 155.099 637

Pobotano povečanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 11.618.303 5.233.693 222

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 6.759.136 2.895.681 233

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0 —————

Prebitek pritokov ali odtokov pri naložbenju (16.345.031) (1.604.681) 1.019

Pritoki pri financiranju 10.873.338 10.124.276 107

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.468.058 2.892.005 120

Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 —————

Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 21.215 1.453 1.460

Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0 —————

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 2.489.697 2.118.644 118

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 4.894.368 5.112.174 96

Odtoki pri financiranju 4.751.466 6.120.833 78

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.290.712 4.571.277 72

Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0 —————

Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 141.900 468.319 30

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 —————

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0 —————

Zmanjš. obvez.do lastnikov iz delitve dobička (izplač.dividend in drug.deležev v dobič.) 1.318.854 1.081.237 122

Prebitek pritokov ali odtokov pri financiranju 6.121.872 4.003.443 153

Finančni izid v obdobju (797.101) (661.308) 121

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.608.884 3.405.985 77

Finančni izid v obdobju (797.101) (661.308) 121

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 3.405.985 4.067.293 84

Izkaz finančnega izida družbe

* Informacije v izkazu finančnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak se podatki smiselno izkazujejo v postavkah finančnih tokov (v letu 2002) veljavne

sheme izkaza finančnega izida.

Računovodsko poročilo matične družbe
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Razkritja posameznih postavk računovodskih izkazov

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Derivati 220.575.976 224.830.169 98

Drugi proizvodi iz nafte 10.785.773 10.102.371 107

Storitve 3.633.075 3.426.635 106

Dodatni asortiman in ostalo trgovsko blago 28.478.623 23.664.665 120

Skupaj 263.473.448 262.023.840 101

1. pojasnilo:
poslovni prihodki od prodaje družbe

Petrol, d.d., je v letu 2002 ustvaril 263 mrd SIT prihodkov od prodaje. Od tega
je 220,5 mrd SIT ustvaril s prodajo tekočih goriv in 11 mrd SIT s prodajo drugih
proizvodov iz nafte. Poleg trgovanja s proizvodi iz nafte in s plinom je Petrol
ustvaril 28,5 mrd SIT prihodkov s prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega
trgovskega blaga ter 3,6 mrd SIT s prodajo storitev.

2. pojasnilo: nabavna vrednost prodanega
 blaga, stroški  in drugi poslovni odhodki družbe

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Prihodki iz prodaje na domačem trgu 256.750.473 252.243.916 102

- podjetja v skupini 1.023.161 596.658 171

- pridružena podjetja 98.949 38.283 258

- ostali 255.628.363 251.608.975 102

Prihodki iz uporabe lastnih proizvodov in storitev 0 0 —————

Prihodki iz prodaje na tujem trgu 6.722.975 9.779.924 69

 - podjetja v skupini 311.844 2.101.786 15

 - ostali 6.411.131 7.678.138 83

Skupaj 263.473.448 262.023.840 101

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Nabavna vrednost prodanega blaga 229.005.086 229.593.540 100

Stroški materiala 1.387.771 1.162.771 119

Stroški storitev 15.644.845 14.292.710 109

Stroški dela 7.705.470 7.609.013 101

Odpisi vrednosti 6.847.328 5.977.742 115

-  amortizacija 5.622.680 5.143.352 109

-  prevred. posl. odhodki pri NDS in OOS 774.614 353.022 219

-  prevred. posl. odh. pri obrat. sredstvih 450.034 481.368 93

Drugi stroški 579.300 441.493 131

Drugi poslovni odhodki 131.677 338.164 39

Stroški  in drugi poslovni odhodki skupaj 261.301.477 259.415.433 101

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Nabavna Stroški
vrednost Stroški splošnih

prod. blaga prodajanja dejavnosti
V 000 SIT in materiala (z amortizacijo) (z amortizacijo) Skupaj

Nabavna vrednost prodanega blaga 229.005.086 0 0 229.005.086

Stroški materiala 0 1.244.002 143.769 1.387.771

Stroški storitev 0 13.383.178 2.261.667 15.644.845

Stroški dela 0 5.583.925 2.121.545 7.705.470

Odpisi vrednosti 0 5.024.337 1.822.991 6.847.328

-  amortizacija 0 5.024.337 598.343 5.622.680

-  prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS 0 0 774.614 774.614

-  prevrednotovalni posl. odh. pri obratnih sredstvih 0 0 450.034 450.034

Drugi stroški 0 395.424 183.876 579.300

Drugi poslovni odhodki 0 117.277 14.400 131.677

Skupaj 229.005.086 25.748.144 6.548.247 261.301.477

Nabavna vrednost prodanega blaga obsega predvsem stroške prodanih količin

naftnih derivatov, od katerih je bilo v letu 2002 nabavljenih prek odvisnih podjetij:

————— 956 tisoč ton od Cypet Oils, Ltd.,

————— 650 tisoč ton od Petrol-Trade, H.m.b.H., Dunaj.

Podjetje je imelo v letu 2002 za nekaj več kot 32,1 milijarde SIT stroškov iz

poslovanja. To je pomenilo njihovo 9-odstotno nominalno povečanje oziroma

1-odstotno realno povečanje v primerjavi z letom 2001.

Stroški storitev so se v primerjavi z letom 2001 nominalno zvišali za 9 odstotkov,

realno pa za 2 odstotka in zavzemajo 49-odstotni delež v celotnih stroških.

Večino stroškov storitev predstavljajo stroški prevoznih storitev (5.318.023 tisoč

SIT), ki so v primerjavi z letom 2001 nominalno nižji za 1 odstotek, realno pa

nižji za 8 odstotkov, ter stroški drugih storitev (5.300.184 tisoč SIT), ki so v

primerjavi z letom 2001 nominalno višji za 23 odstotkov, realno pa za 14

odstotkov. Med stroški drugih storitev so izkazane predvsem storitve

najemnikov iz naslova franšizinga (3.990.570 tisoč SIT), ki so se v primerjavi z

letom 2001 nominalno zvišale za dobrih 23 odstotkov, realno pa za 15

odstotkov, zaradi povečanega števila bencinskih servisov, oddanih v franšizo.

Stroški odpisov vrednosti predstavljajo v letu 2002 obračunano amortizacijo

v višini 5.622.680 tisoč SIT, prevrednotovalne poslovne odhodke pri osnovnih

sredstvih v višini 774.614 tisoč SIT in prevrednotovalne poslovne odhodke pri

obratnih sredstvih v višini 450.034 tisoč SIT.

Stroški amortizacije vsebujejo tudi amortizacijo ekoloških osnovnih sredstev

v višini 503 mio SIT.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Stroški dela so se v primerjavi z letom 2001 nominalno povečali za 1 odstotek, re-

alno pa znižali za 6 odstotkov in zavzemajo 24-odstotni delež v celotnih stroških.

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Stroški plač 5.925.133 5.933.662 100

- plače 5.550.474 5.528.022 100

- prehrana zaposlenih 171.322 191.135 90

- prevozi na delo 203.337 214.505 95

Stroški socialnih zavarovanj 1.331.005 1.280.569 104

- od tega stroški pokojninskih zavarovanj 500.158 494.540 101

Drugi stroški dela (regres, odpravnine, jubilejne nagrade) 449.332 394.782 114

Skupaj stroški dela 7.705.470 7.609.013 101

3. pojasnilo:
stroški dela družbe

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Amortizacija – redna 5.119.859 4.478.646 114

Amortizacija ekoloških sredstev 502.821 664.706 76

Skupaj 5.622.680 5.143.352 109

4. pojasnilo:
stroški amortizacije družbe

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred. dolg. sred. in opredmetenih osn. sred. 774.614 353.022 219

  - od tega prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitve  osnovnih sredstev 589.665 0 —————

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 450.034 481.368 93

Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki 1.224.648 834.390 147

5. pojasnilo:
prevrednotovalni poslovni odhodki družbe

Prevrednotovalne poslovne odhodke pri osnovnih sredstvih predstavljajo odhodki

zaradi oslabitve vrednosti  nepremičnin Hotela Špik v višini 442.767 tisoč SIT, od-

hodki zaradi oslabitve vrednosti nepremičnin Motela Čatež v višini 146.898 tisoč SIT

in izguba pri prodaji oz. izločitvi osnovnih sredstev v višini 184.949 tisoč SIT.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Izdatki za varstvo okolja in druge dajatve 8.467 6.523 130

Drugi stroški (odpravnine, dokup delovne dobe, nagrade) 566.337 426.677 133

Štipendije, šolnine 4.496 8.293 54

Skupaj 579.300 441.493 131

6. pojasnilo:
drugi stroški poslovanja družbe

Med drugimi stroški (566.337 tisoč SIT) so izkazane predvsem odpravnine za

trajno presežne delavce (250.184 tisoč SIT) in dana sredstva za kulturne,

znanstvene in športne namene (36.359 tisoč SIT), stroški sponzoriranja

(109.567 tisoč SIT) ter vnaprej vračunani stroški tožb (121.751 tisoč SIT).

Prihodki od porabe dolgoročnih ekoloških rezervacij (519.315 tisoč SIT) so izka-zani

v višini amortizacije ekoloških osnovnih sredstev (502.821 tisoč SIT) in stroškov pri

sanaciji odlagališča gudrona v Pesniškem Dvoru (16.494 tisoč SIT).

Prevrednotovalne poslovne prihodke (155.470 tisoč SIT) predstavljajo prihodki

od prodaje osnovnih sredstev (150.431 tisoč SIT) in od odprave v preteklih

letih oblikovanih popravkov vrednosti terjatev (5.039 tisoč SIT).

Večino drugih poslovnih prihodkov predstavlja vračilo takse za obremenje-

vanje okolja od Mestne občine Nova Gorica v višini 367.707 tisoč SIT.

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Prihodki od porabe dolg.rezervacij-ekologija 519.315 664.706 78

Prevrednotovalni poslovni prihodki 155.470 246.481 63

- prevrednot.poslovni prih.pri osnovnih sredstvih 150.431 221.911 68

- prevrednot.poslovni prih.pri obratnih sredstvih 5.039 24.570 21

Drugi poslovni prihodki 491.907 202.853 242

Skupaj 1.166.693 1.114.040 105

7. pojasnilo:
drugi poslovni prihodki družbe

Prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih predstavljajo

odhodki od oblikovanih popravkov vrednosti terjatev v višini 344.258 tisoč SIT

in odhodki pri odpisu terjatev v višini 105.776 tisoč SIT.
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini 1.081.691 1.167.007 93

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 1.245.292 0 —————

Finančni prihodki iz deležev v skupaj obvl. podjetje 4 0 —————

Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevred. fin. prih.) 452.893 632.612 72

  - od tega prevrednotovalni finančni prihodki 189.177 383.158 49

Skupaj 2.779.880 1.799.619 154

8. pojasnilo:
finančni prihodki iz deležev družbe

Ustvarjene dobičke pridruženih podjetij smo evidentirali med prihodke, ker imamo v

teh družbah takšen vpliv, da bodo ti dobički v prihodnosti zagotovo izplačani.

Večino prihodkov iz deležev v dobičku drugih podjetij predstavljajo prihodki od

dividend podjetja  Geoplin, d.o.o., (211.999 tisoč SIT) in Koroške banke, d.d.,

(41.578 tisoč SIT).

Prevrednotovalne finančne prihodke predstavljajo tečajne razlike zaradi

ohranitve vrednosti naložb v podjetja v skupini v tujini (110.313 tisoč SIT),

dobiček pri prodaji naložb v podjetja (56.651 tisoč SIT) in prihodki od uskladitve

Finančne prihodke iz deležev v letu 2002 predstavljajo prihodki iz deležev v

dobičku podjetij v skupini (1.081.691 tisoč SIT), pridruženih podjetij (1.245.292

tisoč SIT), skupaj obvladovanih podjetij (4 tisoč SIT) in drugih podjetij (263.716

tisoč SIT) ter prevrednotovalni finančni prihodki (189.177 tisoč SIT).

Prihodki iz deležev v dobičku podjetij v skupini:

- Petrol  Trade H.m.b.H, Dunaj 675.058 tisoč SIT

- Cypet Oils Ltd., Ciper 148.339 tisoč SIT

- Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo 149.706 tisoč SIT

- Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb 33.697 tisoč SIT

- Destilat, d.o.o. 43.942 tisoč SIT

- Petrol Gostinstvo, d.o.o. 10.885 tisoč SIT

- Petrol Plin, d.o.o. 9.315 tisoč SIT

- Petrol - Energetika Štore, d.o.o. 6.897 tisoč SIT

- Petrol - Energetika Ravne, d.o.o. 2.819 tisoč SIT

- Petrol Skladiščenje, d.o.o. 980 tisoč SIT

- Petroservis, d.o.o. 53 tisoč SIT

Prihodki iz deležev v dobičku pridruženih podjetij:

- Instalacija, d.o.o., Koper 1.202.968 tisoč SIT

- Aquasystems, d.o.o. 29.524 tisoč SIT

- Ogrevanje Piran, d.o.o. 12.800 tisoč SIT

Prihodki iz deležev v dobičku skupaj obvladovanega podjetja:

- Geoenergo, d.o.o. 4 tisoč SIT
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni prihodki iz dolg. terjatev

Fin.prih. iz dolg. terjatev do podjetij v skupini 86.198 42.146 205

Fin.prih. iz dolg. terjatev do pridruženih podjetij 23.659 70.732 33

Drugi finančni prihodki iz dolg. terjatev 130.372 95.558 136

Skupaj 240.229 208.436 115

9. pojasnilo:
finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev družbe

Finančne prihodke iz dolgoročnih terjatev predstavljajo obresti od dolgoročno

danih posojil podjetjem v skupini (86.198 tisoč SIT), pridruženim podjetjem (23.659

tisoč SIT) ter drugim podjetjem in bankam (83.167 tisoč SIT), obresti od dolgoročno

danih stanovanjskih posojil (18.498 tisoč SIT) ter pozitivne tečajne razlike od

dolgoročno danih posojil z devizno klavzulo (28.707 tisoč SIT).

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni prihodki iz kratk. terjatev

Fin.prih. iz obresti in kratk.terjatev do podjetij v skupini 3.746 0 —————

Fin.prih. iz obresti in kratk.terjatev do pridruženih podjetij 0 0 —————

Drugi fin.prih. iz obresti in kratk. terjatev 4.492.344 4.111.162 109

 - prihodki za obresti od drugih 1.012.185 1.190.336 85

 - prihodki od tečajnih razlik 3.069.834 1.832.906 167

 - prihodki od učinkov terminskih poslov 172.829 1.001.013 17

 - drugi finančni prihodki 237.496 86.907 273

Skupaj 4.496.090 4.111.162 109

10. pojasnilo:
finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev družbe

naložbe v odvisno podjetje Hotel Špik, d.o.o., s kapitalom te družbe zaradi

pokrivanja izgube iz poslovanja (22.213 tisoč SIT).

Prihodke od obresti predstavljajo obresti od kratkoročno danih posojil podjet-

jem v skupini (3.746 tisoč SIT).

Prihodki od obresti od drugih predstavljajo obresti od kratkoročno danih posojil

drugim podjetjem (100.893 tisoč SIT), od kratkoročno danih depozitov bankam
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni odhodki za odpise dolg.in kratk.finančnih naložb

Prevrednot.finančni odhodki pri finančnih naložbah v podjetja v skupini 987.069 714.261 138

Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 401.441 74.950 536

Skupaj 1.388.510 789.211 176

11. pojasnilo:
finančni odhodki za odpise dolg. in krat.
finančnih naložb družbe

Prevrednotovalne finančne odhodke pri naložbah v podjetja v skupini

predstavljajo oblikovani popravki finančnih naložb v odvisno družbo Hotel Špik,

d.o.o., v višini izgube leta 2002 za 14.633 tisoč SIT in v skupaj obvladovano

družbo Geoenergo, d.o.o., v višini celotne naložbe za 972.436 tisoč SIT.

Druge prevrednotovalne finančne odhodke predstavljajo negativne tečajne

razlike zaradi ohranitve vrednosti naložbe v odvisno podjetje Cypet Oils

(382.821 tisoč SIT), oslabitev dolgoročnih finančnih naložb v druga podjetja

zaradi znižanja tržne vrednosti delnic (17.665 tisoč SIT) in odpis dolgoročno

danih stanovanjskih posojil (955 tisoč SIT).

(193.699 tisoč SIT), od prodaje kurilnega olja na obroke (266.839 tisoč SIT),

zamudne obresti od prodaje blaga in storitev kupcem (417.519 tisoč SIT) ter

obresti od drugih kratkoročnih terjatev (33.235 tisoč SIT).

Prihodke od pozitivnih tečajnih razlik predstavljajo tečajne razlike od kratkoročno

danih posojil z devizno klavzulo (1.501 tisoč SIT) in tečajne razlike pri uvozu

blaga (3.067.930 tisoč SIT). Prihodke od pozitivnih tečajnih razlik pri uvozu blaga

mora družba vsebinsko gledati skupaj z negativnimi tečajnimi razlikami (894.341

tisoč SIT) ter prihodki za sklenjene terminske posle (172.829 tisoč SIT) in odhodki

od sklenjenih terminskih poslov (1.586.971) za varovanje tečajnega tveganja.

Neto pozitiven učinek vseh štirih postavk znaša 759.447 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.

Drugi finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev so prihodki od prodaje kratkoroč-

nih finančnih naložb (10.117 tisoč SIT) in drugi prihodki od financiranja (227.379

tisoč SIT). Večina drugih prihodkov od financiranja predstavlja poplačilo finančne

naložbe v Kreditno banko Triglav iz stečajne mase (208.597 tisoč SIT).

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

Fin.odh. za obresti in iz drugih obv. do podjetij v skupini 67.037 8.620 778

Fin.odh. za obresti in iz drugih obv. do pridruženih podjetij 0 637 —————

Drugi fin.odh. za obresti in iz drugih obveznosti 3.461.311 5.167.618 67

 - odhodki za obresti do drugih 731.638 508.693 144

 - odhodki za tečajne razlike 1.131.978 3.880.082 29

 - odhodki za učinek sklenjenih terminskih poslov 1.586.971 697.019 228

 - drugi finančni odhodki 10.724 81.824 13

Skupaj 3.528.348 5.176.875 68

12. pojasnilo:
finančni odhodki za obresti in iz drugih
obveznosti družbe

Finančne odhodke za obresti in iz drugih obveznosti do podjetij v skupini pred-

stavljajo predvsem obresti od prejetih kratkoročnih posojil (65.075 tisoč SIT).

Druge finančne odhodke za obresti in iz drugih obveznosti pa predstavljajo

odhodki za obresti od prejetih dolgoročnih posojil pri podjetjih in bankah

(656.286 tisoč SIT) in od prejetih kratkoročnih posojil pri podjetjih in bankah

(51.243 tisoč SIT).

Odhodke iz negativnih tečajnih razlik predstavljajo tečajne razlike pri uvozu

blaga (894.341 tisoč SIT), tečajne razlike zaradi ohranitve vrednosti prejetih

dolgoročnih posojil (235.540 tisoč SIT) in tečajne razlike zaradi ohranitve

vrednosti danih kratkoročnih posojil z devizno klavzulo (2.097 tisoč SIT).

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Izterjane odpisane terjatve 34.319 48 71.498

Prejete odškodnine 44.047 19.500 226

Prejete kazni 695 0 —————

Druge neobičajne postavke 261 93.616 0

Skupaj 79.322 113.163 70

13. pojasnilo:
izredni prihodki družbe
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Odškodnine 83.359 14.830 562

Denarne kazni 1.777 1.678 106

Druge neobičajne postavke 674.187 10.164 6633

Skupaj 759.323 26.673 2847

14. pojasnilo:
izredni odhodki družbe

Druge neobičajne postavke predstavljajo dane donacije podjetjem v skupini

(671.859 tisoč SIT) in druge izredne odhodke (2.328 tisoč SIT). Donacije

podjetjem v skupini predstavljajo donacijo odvisni družbi Petrol Plin, d.o.o.,

Ljubljana za nadomestitev odhodkov iz naslova oslabitve osnovnih sredstev

(648.946 tisoč SIT) in odvisni družbi Hotel Špik, d.o.o., za pokrivanje izgube iz

poslovanja za leto 2001 (22.213 tisoč SIT).

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Prihodki (usklajeni z določbami ZDDPO) 269.675.161 267.533.586 101

Odhodki (usklajeni z določbami ZDDPO) (264.064.719) (264.398.126) 100

Osnova I 5.610.442 3.135.460 179

Povečanje davčne osnove 729.366 1.952.138 37

Zmanjšanje davčne osnove (631.983) (1.567.028) 40

Davčna osnova II 5.707.825 3.520.570 162

Davčne olajšave (5.707.825) (3.406.918) 168

Davčna osnova III 0 113.652 0

Skupaj davek od dobička 0 28.413 0

15. pojasnilo:
davek od dobička družbe

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 97.535 tisoč SIT.

Izredne prihodke iz naslova prejetih odškodnin predstavljajo prejete odškodnine

od podjetij v skupini (30.579 tisoč SIT), od zavarovalnic (11.754 tisoč SIT) in

od drugih (1.714 tisoč SIT).
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Podjetje je, tako kot leta 2001, uveljavljalo olajšavo za nove investicije v višini

4.996.926 tisoč SIT in oblikovalo investicijsko rezervo v višini 570.782 tisoč

SIT, kar pomeni, da v naslednjih treh letih ne bo moglo razporediti dobička

leta 2002 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 (631.641 tisoč SIT), od katere je bil davek od dobička ob prenosu že

plačan v tujini.

Postavke davčnih olajšav, ki zmanjšujejo davčno osnovo II, so: 40 % investira-

nega zneska v opredmetenena osnovna sredstva (razen v osebna motorna

vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva (4.996.926 tisoč SIT), investicij-

ska rezerva, oblikovana v višini 10 % od davčne osnove II (570.782 tisoč SIT),

ter drugi stroški dela, ki se nanašajo na financiranje pokojninskega načrta

(140.117 tisoč SIT).

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Bruto vrednosti

Stanje 01. 01. 849.387 675.551 126

Stanje 01. 01.- Predujmi za NDS 40.562 0 —————

Nabava 987.784 203.708 485

Zmanjšanje /inventurni odpis        (39.679)        (79.476) 50

Dokapitalizacija  Petrol Plin, d.o.o.        (12.212) 0 —————

Dokapitalizacija v Petroservisu, d.o.o.        (14.129) 0 —————

Revalorizacija 0 49.604 —————

Stanje nabavne vrednosti  31. 12. 1.811.713 849.387 213

Popravki vrednosti

Stanje 01. 01. 440.980 322.892 137

Amortizacija 151.141 118.937 127

Zmanjšanja - dokapitalizacija  Petroservis, d.o.o.         (7.562)        (29.505) 26

Revalorizacija popravkov vrednosti 0          28.656 —————

Stanje popravkov vrednosti 31. 12. 584.559 440.980 133

Sedanja vrednost 31. 12. 1.227.154 408.407 300

16. pojasnilo:
neopredmetena dolgoročna sredstva
družbe
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Dolgoročno Materialne NDS, Predujmi za
odloženi stroški, Patenti pravice in ki se  neopred.

stroški razvoja in licence  drugi stroški pridobivajo osn. sred. Skupaj

Stanje 31. decembra 2001 266.756 402.418 118.672             61.541 0 849.387

Prenos iz predujmov za nepremič. s 01. 01. 2002 0 0 0 0 40.562       40.562

Nabava 0 0 0           987.784           415.949 1.403.733

Prenos iz osnovnih sredstev v pripravi 206.866 69.915 709.765          (986.546) 0 0

Dokapitalizacija  Petrol Plin, d.o.o. 0 0 0            (12.212)         (415.949)    (428.161)

Dokapitalizacijav Petroservis, d.o.o. 0        (14.129) 0 0 0      (14.129)

Zmanjšanje 0 0 0            (39.679) 0      (39.679)

Stanje nabavne vrednosti 31. 12. 2002 473.622 458.204 828.437 10.888 40.562 1.811.713

Popravki vrednosti

Stanje 31. decembra 2001           (163.818)      (189.151)          (88.011) 0 0    (440.980)

Amortizacija             (39.371)        (83.964)          (27.806) 0 0    (151.141)

Zmanjšanje - dokapitalizacija  Petroservis, d.o.o. 0            7.562 0 0 0         7.562

Stanje  popravkov vrednosti 31. 12. 2002         (203.189)    (265.553)      (115.817) 0 0  (584.559)

Sedanja vrednost 31. 12. 2002 270.433 192.651 712.620 10.888 40.562 1.227.154

Sedanja vrednost 31. 12. 2001 102.938 213.267 30.661 61.541 0 408.407

Večji del povečanja dolgoročno odloženih stroškov predstavlja najemnina za

uporabo čistilne naprave v lasti občine Murska Sobota (205,7 mio SIT) v

povezavi s pridobljeno koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Murska

Sobota.

Večji povečanji materialnih pravic predstavjata pridobitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v občini Domžale (466

mio SIT) in koncesija za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja

komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Murska Sobota

(169,2 mio SIT).

Večja povečanja licenc so posledica nakupa programske opreme (34,4 mio

SIT).

Zmanjšanje neopredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo (12,2 mio

SIT), predstavlja dokapitalizacijo odvisne družbe Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana

(07.06.2002) s stvarnim vložkom – pravica do uporabe kotlarne v Radovljici.

Prikaz gibanja neopredmetenih osnovnih
sredstev podjetja
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Indeks
V 000 SIT 31.12.2002 31.12.2001 02/01

Zemljišča 18.627.205 16.282.849 114

Gradbeni objekti 39.403.129 38.304.313 103

Druga oprema 4.302.246 4.248.118 101

Investicije v teku in nadomestni deli 6.436.530 4.490.345 143

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 88.679 139.167 64

Skupaj 68.857.789 63.464.792 108

17. pojasnilo:
opredmetena osnovna sredstva družbe

Zmanjšanje patentov in licenc (6,6 mio SIT) predstavlja dokapitalizacija odvisne

družbe Petroservis, d.o.o., (25.11.2002) s stvarnim vložkom – licenca za pro-

gramsko opremo Baan.

Od zmanjšanja neopredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo (39,7

mio SIT), predstavlja inventurni odpis gasilne pene po sklepu uprave (24,9

mio SIT), razlika pa je odprodaja Zavodu za blagovne rezerve.

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Stanje 01. 01. 108.372.222 98.640.456 110

Nabava 14.160.064 7.623.773 186

Prodaja      (2.977.531) (4.270.680) 70

Dokapitalizacija v Petrol Plin, d.o.o.          (62.732) 0 —————

Dokapitalizacija v Petroservis, d.o.o.         (418.529) 0 —————

Revalorizacija 0 6.434.164 —————

Prevrednotenje-oslabitev      (1.020.839) 0 —————

Spremembe predujmov      (1.509.999) (55.491) 2.721

Stanje nabavne vrednosti  31. 12. 116.542.656 108.372.222 108

Popravki vrednosti

Stanje 01. 01. 44.907.431 39.536.591 114

Amortizacija - redna 4.969.824 4.149.305 120

Amortizacija – ekologija 502.821 664.706 76

Dezinvestiranje in prodaja      (1.917.447) (2.314.303) 83

Dokapitalizacija v Petroservis, d.o.o.         (346.588) 0 —————

Revalorizacija 0 2.871.131 —————

Prevrednotenje - oslabitev         (431.174) 0 —————

Stanje  popravkov vrednosti 31. 12. 47.684.867 44.907.430 106

Sedanja vrednost 31. 12. 68.857.789 63.464.792 108

Opredmetena sredstva družbe
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Gradnja skladišč 1.215.191 99.294 1.224

Gradnja BS 7.119.492 5.031.858 141

Informatika 378.766 575.260 66

Druge naložbe 4.101.900 1.983.249 207

Investicije v opredmetena sredstva: 12.815.349 7.689.662 167

Investicije v neopredmetena sredstva: 987.784 206.526 478

SKUPAJ - Investiranje 13.803.133 7.896.188 175

Investicije v opredmetena in neopredmetena
sredstva družbe

Zemljišča Gradbeni Osn. sred. Dani
V 000 SIT objekti Oprema v pridob. predujmi Skupaj

Stanje 31. decembra 2001 16.282.849 64.672.283 22.787.578 4.490.345 139.167 108.372.222

Prenos med neopredm.dolg.sred. s 01. 01. 2002 0 0 0 0 (40.562) (40.562)

Povečanje 0 0 0 12.815.349 1.459.511 14.274.860

Prenos iz osnovnih sredstev v pripravi 2.674.873 5.583.856 2.062.050 (10.435.575) 0 (114.796)

Zmanjšanje              (330.517) (1.286.783)          (989.374) (370.857) (1.469.437) (4.446.968)

Zmanjšanje inv. v teku - dokapital. Petrol Plin, d.o.o. 0 0 0 (62.732) 0 (62.732)

Zmanjšanja - dokapitalizacija Petroservis, d.o.o. 0 0          (418.529) 0 0 (418.529)

Prevrednotenje - oslabitev 0 (1.020.839) 0 0 0 (1.020.839)

Stanje nabavne vrednosti 31. dec. 2002 18.627.205 67.948.517 23.441.725 6.436.530 88.679 116.542.656

Popravki vrednosti

Stanje 31. decembra 2001 0 (26.367.970)     (18.539.461) 0 0 (44.907.431)

Amortizacija 0 (3.560.448)       (1.911.089) 0 0 (5.471.537)

Amortizacija  iz preteklih let 0 (1.108) 0 0 0 (1.108)

Zmanjšanje 0 952.964           964.483 0 0 1.917.447

Zmanjšanja - dokapitalizacija Petroservis, d.o.o. 0 0 346.588 0 0 346.588

Prevrednotenje - oslabitev 0 431.174 0 0 0 431.174

Stanje popravkov vrednosti 31. dec. 2002 0 (28.545.388)  (19.139.479) 0 0 (47.684.867)

Sedanja vrednost 31. decembra  2002 18.627.205 39.403.129 4.302.246 6.436.530 88.679 68.857.789

Sedanja vrednost 31. decembra 2001 16.282.849 38.304.314 4.248.117 4.490.345 139.167 63.464.792

Prikaz gibanja opredmetenih osnovnih
sredstev skupaj z ekološkimi opredmetenimi
osnovnimi sredstvi družbe

Pojasnila k računovodskim izkazom



Petrol, d.d., Letno poročilo 2002122

Vsa izkazana opredmetena osnovna sredstva so last podjetja in so bremen

prosta.

V letu 2002 smo investirali v opredmetena osnovna sredstva v višini 12,8 mrd

SIT. V nepremičnine smo investirali 10,6 mrd SIT, in sicer:

a) za nakup zemljišč skupaj s potrebno dokumentacijo smo namenili 2,955

mio SIT,

b) za projektno dokumentacijo 332,5 mio SIT,

c) za gradbena dela 6,5 mrd SIT in

d) 852 mio SIT za rezervoarje in inštalacije.

V premičnine pa smo investirali 2,1 mrd SIT.

Večje investicije v letu predstavljajo:

a) nakup zemljišča z rezervoarji in opremo od družbe Nafta Lendava, d.o.o., v

višini 1,8 mrd SIT,

b) izgradnja avtopolnilnice v skladišču Rače v višini 776,9 mio SIT,

c) izgradnja novega BS Lukovica-jug v višini 513,8 mio SIT,

d) pridobitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z

zemeljskim plinom v občini Domžale v višini 499,7 mio SIT,

e) izgradnja nadomestnega BS Škofja Loka v višini 436 mio SIT,

f) izgradnja BS Žlebič v višini 409,7 mio SIT.

Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis investicij v teku v višini 12,7

mio SIT, glavnino predstavlja dokumentacija za posamezne projekte, ki zaradi

urbanističnih sprememb ne bo mogla biti uporabljena.

Investicije v teku so se v letu 2002 zmanjšale še za prenos investicije rekon-

strukcije BS Ptujska cesta (162,7 mio SIT) na odvisno družbo Destilat, d.o.o.,

ki je lastnik tega in še dveh bencinskih servisov, ki so v upravljanju matične

družbe Petrol, d.d., Ljubljana.

Izločili smo tudi investicijo v obnovo rezervoarjev v skladišču Rače (187,5 mio

SIT) za del, katerega solastnik je Zavod za blagovne rezerve, ker smo v letu

2002 prejeli od Zavoda za blagovne rezerve nakazilo vloženih sredstev.

Zmanjšanje investicij v teku predstavlja še dokapitalizacija odvisne družbe

Petrol Plin, d.o.o., (62,7 mio SIT).
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Večja povečanja opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo aktivirane

investicije v:

a) rezervoarje in opremo v Lendavi (1,8 mrd SIT),

b) gradbeni objekt in opremo BS Lukovica (513,8 mio SIT),

c) gradbeni objekt in opremo BS Lom II (493,3 mio SIT),

d) računalniško opremo (411 mio SIT),

e) gradbeni objekt in opremo BS Obrežje (394,5 mio SIT),

f) gradbeni objekt in opremo BS Kamnik Perovo (379,6 mio SIT),

g) gradbeni objekt in opremo BS Šmarje (356,6 mio SIT),

h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT),

i) gradbeni objekt in opremo Žlebič (303,7 mio SIT).

Večja zmanjšanja (glede na sedanjo vrednost) opredmetenih osnovnih sredstev

predstavljajo predvsem:

————— dokapitalizacija stvarnih vložkov v odvisno družbo Petroservis, d.o.o., dne

25. novembra 2002 (78,4 mio SIT);

————— prodaja poslovnih prostorov in opreme (511,6 mio SIT), pri prodaji osnovnih

sredstev smo ustvarili za 150,4 mio SIT dobička;

————— pospešena amortizacija objektov, ki bodo v letu 2003 rekonstruirani (302

mio SIT), od tega bencinski servisi (158 mio SIT) in gostinski objekt Čatež

(144 mio SIT);

————— odpis osnovnih sredstev po sklepih uprave (13,4 mio SIT);

————— inventurni odpis osnovnih sredstev (12,4 mio SIT).

Za nekatere objekte, ki v družbi Petrol, d.d., Ljubljana predstavljajo denar ustvar-

jajoče enote, so v letu 2002 obstajali razlogi za slabitev sredstev. Zato smo

zaradi oslabitve na dan 31. 12. 2002 prevrednotili gostinske objekte v skupni

višini 585,4 mio SIT, in sicer gostinski objekt Čatež v višini 146,9 mio SIT in

hotel Špik v višini 438,5 mio SIT. Osnova za prevrednotenje osnovnih sredstev

zaradi slabitve sta nam bili cenitvi, ki so ju izdelali v družbi P & S, d.o.o., Ljubljana.

Knjigovodska vrednost gostinskega objekta Čatež je pred oslabitvijo znašala

339,2 mio SIT, po oslabitvi pa 192,4 mio SIT. Knjigovodska vrednost hotela

Špik je pred oslabitvijo znašala 1,141 mrd SIT, po oslabitvi pa 702 mio SIT.

Znesek dolgoročnih finančnih obvez zaradi nakupa opredmetenih osnovnih

sredstev na dan 31. 12. 2002 znaša 10,861 mrd SIT.
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Gradbeni objekti      8.071.000 8.082.847 100

Oprema      3.367.639 3.468.921 97

Popravek vrednosti objektov     (2.123.502)         (1.697.436) 125

Popravek vrednosti opreme     (3.332.541)        (3.359.487) 99

Skupaj    5.982.596 6.494.845 92

18. pojasnilo:
ekološka opredmetena osnovna sredstva družbe

 Gradbeni
V 000 SIT  objekti Oprema  Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2001 8.082.847 3.468.922 11.551.769

Zmanjšanja  (11.847)            (101.283)            (113.130)

31. decembra 2002 8.071.000        3.367.639      11.438.639

Popravek vrednosti

31. decembra 2001 (1.697.437)         (3.359.487)        (5.056.924)

Amortizacija v letu (428.484)              (74.337)           (502.821)

Zmanjšanja 2.419             101.283             103.702

31. decembra 2002 (2.123.502)      (3.332.541)     (5.456.043)

Sedanja vrednost 31. decembra 2002 5.947.498              35.098        5.982.596

Sedanja vrednost 31. decembra 2001 6.385.410           109.435        6.494.845

Gibanje ekoloških opredmetenih osnovnih
sredstev družbe

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazana tudi osnovna sredstva, ki

se nanašajo na ekološko sanacijo bencinskih servisov in skladišč, njihova

nabavna vrednost po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša 11,4 mrd SIT in pred-

stavlja celoten znesek za ta namen odobrenih dolgoročnih rezervacij.

Sedanja vrednost teh sredstev na dan 31. 12. 2002 pa znaša 5,9 mrd SIT.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže 23.201.857 18.049.742 129

Dolgoročne finančne terjatve 4.388.737 2.045.906 215

Skupaj 27.590.594 20.095.648 137

19. pojasnilo:
dolgoročne finančne naložbe družbe
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Dolgoročne finančne naložbe v deleže
- odvisna podjetja

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Petroservis, d.o.o., Ljubljana (100 %) 180.003 0 —————

Geoenergo, d.o.o., Lendava (100 %) 0 0 —————

Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana (100 %) 1.304.169 1.076.849 121

Petrol Skladiščenje, d.o.o., Ljubljana (100 %) 3.080 0 —————

Destilat, d.o.o., Ljubljana (100 %) 3.365.321 3.321.379 101

Hotel Špik, d.o.o., Gozd Martuljek (100 %) 14.670 7.090 207

Petrol Gostinstvo, d.o.o., Ljubljana (100 %) 599.065 588.179 102

ElektroPetrol, d.o.o., Ljubljana 0 1.071 —————

Petrol-Energetika Ravne, d.o.o., Ravne na Koroš. (80 %) 715.137 0 —————

Petrol Energetika Štore, d.o.o., Štore (80 %) 100.860 0 —————

Skupaj naložbe v deleže odvisnih podjetij - doma 6.282.305 4.994.568 126

Doma

V tujini

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Geoenergo, d.o.o., Lendava (50 %) 0 0 —————

Skupaj naložbe v deleže - skupaj obvlad. pod. 0 0 —————

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Instalacija, d.o.o., Koper (49 %) 3.159.320 2.008.851 157

Aquasystems, d.o.o., Maribor (26 %) 263.214 233.690 113

Ogrevanje Piran, d.o.o., Piran (40 %) 221.289 0 —————

Skupaj naložbe v  deleže - pridružena podjetja 3.643.823 2.242.541 162

Dolgoročne finančne naložbe v deleže
- pridružena podjetija

Dolgoročne finančne naložbe v deleže
- skupaj obvladovano podjetje

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Petrol-Trade, H.m.b.H., Dunaj, Avstrija (100 %) 1.243.149 1.174.780 106

Cypet Oils, Ltd, Limassol, Ciper (100 %) 2.981.160 3.215.642 93

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb (100 %) 1.873.718 1.800.854 104

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Saraj., Bos. in Herc. (100 %) 2.835.897 431.968 657

Skupaj naložbe v deleže odvis. pod.  - v tujini 8.933.924 6.623.244 135
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Geoplin, d.o.o., Ljubljana (13,13%) 2.470.994 2.470.994 100

Ostali 1.270.817 1.080.476 118

Skupaj naložbe v delnice in deleže - druga pod. 3.741.811 3.551.470 105

Dolgoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v delnice in deleže podjetij,

dolgoročno dana posojila in odkupljene lastne delnice.

Dolgoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi okrepitve in oslabitve

vsaj enkrat letno, datum zadnjega prevrednotenja je 31. 12. 2002. Prevrednotenje

dolgoročnih finančnih naložb zaradi okrepitve in oslabitve je razkrito v pojasnilih:

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Stanje 01. 01. 19.457.729 16.107.471 121

Stanje 01. 01. - odkupljene lastne delnice 637.919 617.892 103

Delež v dobičku 2.326.988 1.167.006 199

Izplačilo dobička         (689.740) (1.566.692) 44

Nove naložbe in odkupi deležev 4.957.639 2.982.264 166

Nova posojila 2.877.435 1.871.997 154

Prodaja deležev         (127.605) (342.882) 37

Prodaja odkupljenih lastnih delnic           (37.924) (22.826) 166

Vračilo posojil         (378.484) (185.382) 204

Ostala zmanjšanja               (236) (405) 58

Popravek vrednosti      (1.005.689) (740.571) 136

Neto efekt tečajnih razlik         (245.938) 1.281.893 —————

Prenos na kratkoročne finančne naložbe         (181.500) (1.074.117) 17

Stanje 31. 12. 27.590.594 20.095.648 137

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Odkupljene lastne delnice 599.994 637.919 94

Skupaj naložbe v odkupljene lastne delnice 599.994 637.919 94

Skupaj dolgor. fin. nalož. v del. in deleže druž. Petrol 23.201.857 18.049.742 129

Dolgoročne finančne naložbe
v delnice in deleže -  druga  podjetja

Dolgoročne finančne naložbe
v odkupljene lastne delnice

Dolgoročne finančne naložbe družbe

Pojasnila k računovodskim izkazom



127Petrol, d.d., Letno poročilo 2002

a) številka 08 ‘Finančni prihodki iz deležev’;

b) številka 09 ‘Finančni prihodki iz dolgoročnih finančnih terjatev’;

c) številka 11 ‘Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih

naložb’.

Finančne naložbe v finančne dolgove so izkazane po odplačni vrednosti.

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe so se povečale za dobiček, ki

so ga te družbe v letu 2002 ustvarile (1,082 mrd SIT).

V letu 2002 smo kupili 80-odstotni delež v družbi Petrol-Energetika Ravne,

d.o.o., Ravne na Koroškem (712,3 mio SIT) in 80-odstotni delež v družbi Petrol

Energetika Štore, d.o.o., Štore (93,9 mio SIT).

Ustanovili smo odvisni družbi Petrol Skladiščenje, d.o.o., Ljubljana (2,1 mio

SIT) in Petroservis, d.o.o., Ljubljana (179,9 mio SIT), v obeh družbah smo 100-

odstotni lastniki.

Skupaj z družbo Nafta Lendava, d.o.o., Lendava smo ustanovili skupaj obvla-

dovano družbo Geoenergo, d.o.o., Lendava (972,4 mio SIT), za katero smo

zaradi tveganosti naložbe oblikovali 100-odstotni popravek vrednosti.

Svojo naložbo smo z dokapitalizacijo povečali v odvisni družbi Petrol BH Oil

Company, d.o.o., Sarajevo (2,208 mrd SIT) in Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana (218,0

mio SIT), ki pa smo jo hkrati zmanjšali za pokrivanje izgube iz preteklih let

(71,3 mio SIT).

Naložbe v odvisne družbe so se zmanjšale predvsem še za transfer dobička

družbe Petrol Trade H.m.b.H., Dunaj (631,6 mio SIT) ter zaradi prevrednotovan-

ja dolgoročnih finančnih naložb zaradi ohranitve vrednosti (272,4 mio SIT).

V decembru 2002 smo svoj 51-odstotni delež v družbi Elektro - Petrol, d.o.o.,

Ljubljana prodali po knjigovodski vrednosti drugemu družbeniku, avstrijski

družbi Estag, Graz.

S 01. 01. 2002 smo z uvedbo novih Slovenskih računovodskih standardov

pričeli  vrednotiti dolgoročne finančne naložbe v pridružena podjetja po kapi-

talski metodi, kar pomeni spremembo računovodske usmeritve. Zaradi uporabe

kapitalske namesto naložbene metode vrednotenja dolgoročnih finančnih

naložb v pridružena podjetja so se nam povečale dolgoročne finančne naložbe
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in s tem finančni prihodki iz deležev za 1,239 mrd SIT. Ustvarjene dobičke

pridruženih podjetij smo evidentirali med prihodke, ker imamo v teh družbah

takšen vpliv, da bodo ti dobički v prihodnosti zagotovo izplačani.

Povečanja dolgoročnih finančnih naložb v druga podjetja predstavljajo

predvsem nakup delnic družbe Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana (223,5 mio

SIT), družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Maribor (116,7 mio SIT) in družbe

Cestno podjetje Kranj, d.d., Kranj (100 mio SIT).

V letu 2002 smo v skladu s sporazumom z Republiko Slovenijo prodali svoj

delež v družbi Nafta Lendava, d.o.o., za 1 SIT državi.

V letu 2002 smo prodali 40-odstotni delež v družbi Kmetijstvo Črnci, d.d.,

(85 mio SIT), ki smo ga v letu 2001 pridobili v postopku prisilne poravnave.

Dolgoročno dana posojila so se povečala predvsem za odobrena posojila:

odvisni družbi Petrol-Energetika Ravne, d.o.o., Ravne na Koroškem (867,2 mio

SIT), odvisni družbi Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana (789,8 mio SIT), odvisni družbi

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb (624,4 mio SIT), pridruženemu podjetju

Aquasystems, d.o.o., Maribor (265,3 mio SIT) ter Cestnemu podjetju Maribor,

d.d., Maribor (216 mio SIT).

Dolgoročno dana posojila so se zmanjšala predvsem za odplačilo posojila

odvisne družbe Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb (283 mio SIT).

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročno dana posojila v državi 3.579.997 1.518.271 236

 - Podjetja v skupini 2.652.133 1.054.754 251

 - Pridružena podjetja 443.021 166.938 265

 - Druga podjetja 350.279 137.632 255

 - Posojila drugim 134.564 158.947 85

Dolgoročno dana posojila v tujini - podjetja v skupini 808.740 499.131 162

Skupaj dolgoročno dana posojila 4.388.737 2.017.402 218

20. pojasnilo:
dolgoročne finančne terjatve družbe

Stanje dolgoročnih finančnih terjatev družbe Petrol, d.d., Ljubljana do podjetij

v skupini na dan 31. 12. 2002 predstavlja znesek terjatve za dano dolgoročno

posojilo odvisni družbi Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana v višini 1,813 mrd SIT in

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Surovine in material 296.305 349.180 85

Drobni inventar 5.009 4.394 114

Trgovsko blago 12.377.702 8.995.972 138

- goriva 9.359.401 6.514.911 144

- ostali proizvodi iz nafte 679.719 586.341 116

- ostalo trgovsko blago 2.338.582 1.894.720 123

Predujmi za zaloge 759 0 —————

Skupaj 12.679.776 9.349.546 136

21. pojasnilo:
zaloge družbe

Zaloge blaga na dan 31. 12. 2002 so ovrednotene po dejanskih nabavnih

cenah, ki hkrati predstavljajo tudi čisto iztržljivo vrednost zalog.

Povečana vrednost zalog goriv je posledica višjih cen in večjih količin na zalogi

na zadnji dan obračunskega obdobja.

Pri popisu zalog trgovskega blaga v letu 2002 so bili ugotovljeni manki

trgovskega blaga do norme v višini 436,6 mio SIT, nad normo 1,3 mio SIT ter

viški trgovskega blaga v višini 61,3 mio SIT.

znesek terjatve za dano dolgoročno posojilo odvisni družbi Petrol-Energetika

Ravne, d.o.o., v višini 839,6 mio SIT.

Dolgoročna finančna terjatev do pridruženih podjetij predstavlja dolgoročno

dano posojilo družbi Aquasystems, d.o.o., Maribor v višini 443 milijonov SIT.

Dolgoročne finančne terjatve do drugih podjetij  predstavljajo predvsem dano

posojilo Cestnemu podjetju Maribor, d.d., Maribor v višini 216 mio SIT in  poso-

jila z devizno klavzulo, dana večinoma avtoprevoznikom za nakup avtocistern

v višini 41,5 mio.

Dolgoročne finančne terjatve do drugih predstavljajo stanovanjska posojila

zaposlenih in bivših zaposlenih.

Dolgoročne finančne terjatve do podjetij v skupini, ki so v tujini,  predstavljajo

dolgoročno dano posojilo odvisni družbi Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb v višini

626,7 mio SIT in dolgoročno dano posojilo odvisni družbi Petrol BH Oil Com-

pany, d.o.o., Sarajevo v višini 182 mio SIT.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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22. pojasnilo:
dolgoročne poslovne terjatve družbe

Dolgoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini predstavljajo odstopljene

dolgoročne terjatve iz poslovnega razmerja družbe Petrol, d.d., Ljubljana do

Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve prevzemniku terjatev družbi

Petrol-Energetika Ravne, d.o.o., Ravne v znesku 535,7 mio SIT. Za navedeno

dolgoročno poslovno terjatev smo oblikovali 100-odstotni popravek, saj bodo

poplačane šele v primeru, ko bo dolžnik prevzemniku terjatve poplačal dolg,

za kar pa obstaja dvom.

Dolgoročne poslovne terjatve do Mestne občine Nova Gorica v znesku

283,1 mio SIT so posledica sodne poravnave med Petrolom, d.d., Ljubljana in

Mestno občino Nova Gorica za spor za plačilo takse za obremenjevanje okolja.

Mestna občina Nova Gorica bo osnovno terjatev skupaj s pogodbenimi

zamudnimi obrestmi plačala Petrolu, d.d., Ljubljana v štirih letnih obrokih, prvi

obrok v letu 2003, zadnji pa v letu 2006.

Po sporazumu, sklenjenem med Petrolom, d.d., Ljubljana in Vlado RS o

zagotavljanju pogojev za sanacijo družbe Nafta Lendava, d.o.o., Lendava je

bil Petrol, d.d., Ljubljana dolžan zagotoviti Nafti Lendava, d.o.o., Lendava dol-

goročna poslovna sredstva v višini 328,4 mio SIT. Vračilo dolgoročne poslovne

terjatve je pogojeno z doseganjem in izplačilom dobička novoustanovljene

družbe Geoenergo, d.o.o., zato smo za terjatev oblikovali 100-odstotni popravek.

Pojasnila k računovodskim izkazom

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročne poslovne terjatve do podjetij

v skupini: Petrol - Energetika Ravne, d.o.o. 535.741 0 —————

Popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih

terjatev: Petrol - Energetika Ravne, d.o.o.       (535.741) 0 —————

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 283.077 0 —————

- Mestna občina Nova Gorica 283.077 0 —————

- Nafta Lendava, d.o.o. 328.454 0 —————

- popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih

terjatev do Nafta Lendava d.o.o.       (328.454) 0 —————

Dolgoročne poslovne terjatve

do kupcev iz finančnega najema 12.501 21.019 59

Skupaj dolgoročne poslovne terjatve 295.578 21.019 1406
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročne poslovne terjatve do domačih kupcev 17.761.922 16.532.077 107

Popravek vrednosti terjatev do domačih kupcev    (2.059.816) (2.363.936) 87

Kratkoročne poslovne terjatve do tujih kupcev 1.421.104 1.945.561 73

Popravek vrednosti terjatev do tujih kupcev        (87.712) (81.576) 108

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 267.762 630.059 42

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 42.110 1.017.168 4

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.799.594 4.948.169 117

  - Kratk.posl.terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.284.920 801.475 160

  - Kratkoročne varščine - predujmi 47.943 123.797 39

  - Druge kratkoročne poslovne terjatve 4.638.475 4.654.156 100

  - Popravek vrednosti drugih kratk. posl. terjatev       (171.744) (631.259) 27

Skupaj 23.144.964 22.627.522 102

23. pojasnilo:
kratkoročne poslovne terjatve družbe

Ob koncu leta je od 15,702 mrd SIT neto terjatev do domačih kupcev za 10,519

mrd SIT nezapadlih ter 5,183 mrd SIT zapadlih terjatev, vendar so zapadle

manj kot 60 dni ali sodijo v skupino individualno obravnavanih kupcev.

Popravki v višini 2,060 mrd SIT se nanašajo na 1,184 mio SIT za terjatve do kup-

cev, starejše od 60 dni, in 876 mio SIT za terjatve do kupcev v tožbi, prisilni poravnavi

in stečajih. Čeprav smo v letu 2002 oblikovali 344 mio SIT novih popravkov vrednosti

terjatev, se je znesek skupnih popravkov vrednosti terjatev znižal, in sicer zaradi

izločitve tako terjatev kot tudi popravkov vrednosti terjatev do družbe Nafta Lendava,

d.o.o., Lendava; v letu 2002 smo z vlado RS podpisali sporazum in dokončno

razrešili razmerje Petrola, d.d., do družbe Nafta Lendava, d.o.o.

Kratkoročnih neto poslovnih terjatev do tujih kupcev je ob koncu leta za 1,333

mrd SIT, od tega je 0,736 mrd SIT nezapadlih ter 0,598 mrd SIT zapadlih

terjatev, ki so zavarovane s hipoteko ali garancijo.

Popravek vrednosti v višini 87,7 mio SIT se nanaša na kupce, za katere so

vložene tožbe.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 5,800 mrd SIT, od tega je za

3,990 mrd SIT terjatev do fizičnih oseb iz kartične prodaje, 1,151 mrd SIT terjatev

za vstopni DDV in 0,659 mrd SIT ostalih terjatev.

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih v višini 171.745

tisoč SIT se nanaša predvsem na terjatve do fizičnih oseb.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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V 000 SIT

Razčlenitev po zapadlosti: zapadle zapadle zapadle zapadle

nezapadle do 30 dni do 60 dni do 90 dni nad 90 dni Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 11.254.674 3.070.737 1.178.863 437.089 3.241.663 19.183.026

- na domačem trgu 10.518.807 2.921.090 1.096.822 396.815 2.828.388 17.761.922

   - oblikovani popravki vrednosti terjatev 0 0 0 0 (2.059.816) (2.059.816)

- na tujem trgu 735.867 149.647 82.041 40.274 413.275 1.421.104

   - oblikovani popravki vrednosti terjatev 0 0 0 0 (87.712) (87.712)

Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 263.912 3.666 149 0 35 267.762

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 39.709 2.401 0 0 0 42.110

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 5.419.417 254.845 55.454 37.116 204.506 5.971.338

   - oblikovani popravki vrednosti terjatev 0 0 0 0 (171.744) (171.744)

Skupaj 16.977.712 3.331.649 1.234.466 474.205 1.126.932 23.144.964

24. pojasnilo:
kratkoročne poslovne terjatve po zapadlosti
družbe

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročno vezani depoziti pri bankah 515.459 1.124.724 46

Kratkoročno dana posojila: podjetja v skupini 72.270 241.246 30

Kratkoročno dana posojila: posojila drugim 986.628 1.052.392 94

Kratkoročne naložbe v delnice 13.407 57.233 23

Kratkoročne naložbe v obveznice 15.367 18.928 81

Sredstva, dana v upravljanje 17.623 17.623 100

Popravek vrednosti kratkoročnih finančnih naložb              (420.070)       (578.325) 73

Kratkoročne terjatve za obresti do podjetij v skupini 23.607 1.410 1674

Kratkoročne terjatve za obresti do pridruženih podjetij 0 64.945 —————

Kratkoročne terjatve za obresti do drugih 588.082 756.038 78

Popravek vrednosti terjatev za obresti               (429.469)       (599.800) 72

Skupaj 1.382.904 2.156.414 64

25. pojasnilo:
kratkoročne finančne naložbe družbe

Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi okrepitve in oslabitve

vsaj enkrat letno, datum zadnjega prevrednotenja je 31. 12. 2002. Prevrednotenje

kratkoročnih finančnih naložb zaradi okrepitve in oslabitve je razkrito v pojasnilih:

a) številka 10 ‘Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev’;

b) številka 11 ‘Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finanč-

nih naložb’.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Finančne naložbe v finančne dolgove so izkazane po odplačni vrednosti.

Kratkoročno vezani depozit pri bankah predstavljata depozita pri NLB, d.d., Ljub-

ljana v višini 500 mio SIT in pri Novi KBM, d.d., Maribor v višini 15,5 mio SIT.

Stanje kratkoročnih posojil, danih podjetjem, na dan 31. 12. 2002 predstavljata

predvsem posojilo SCT, d.d., Ljubljana v višini 201,4 mio SIT in posojilo CM

Celje, d.d., v višini 130 mio SIT.

Popravek vrednosti posojil drugim se nanaša na KBT, d.d., Ljubljana (160,2 mio

SIT), Štern, d.o.o. (130,3 mio SIT), Rajko Pregelj (44,2 mio SIT), Videm cel., Krško

(41,7 mio SIT) in druge (43,6 mio SIT).

Kratkoročne terjatve za obresti do drugih sestavljajo terjatve za obresti do kup-

cev (222,2 mio SIT), terjatve za obresti iz naslova dvomljivih in spornih terjatev –

Dadas, d.d., Maribor (168,3 mio SIT), terjatve za obresti prisilne poravnave in

stečaji (160,5 mio SIT) in terjatve za obresti iz naslova posojil (36,7 mio SIT).

Popravek vrednosti terjatev za obresti predstavljajo predvsem v celoti oblikovani

popravki terjatev za obresti iz naslova dvomljivih in spornih terjatev – Dadas,

d.d., Maribor (168,3 mio SIT).

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 1.628.889 1.748.198 93

Denarna sredstva v banki 979.995 1.657.787 59

Skupaj 2.608.884 3.405.985 77

26. pojasnilo:
dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina družbe

Znesek gotovine v blagajni in prejeti čeki predstavljajo predvsem znesek čekov,

ki smo jih prejeli kot plačilo za prodajo kurilnega olja in še niso zapadli (1,427

mrd SIT). Vse prejete čeke imamo za primer nevnovčenja zavarovane pri

zavarovalnici Triglav, d.d., tako da nimamo nobenega tveganja neplačila naših

terjatev iz tega naslova. Večji del vseh prejetih čekov zapade v prvih treh

mesecih leta 2003, in sicer 480,8 mio SIT v mesecu januarju, 390,1 mio SIT v

februarju in 224,0 mio SIT v marcu.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročno odloženi stroški 109.456 29.771 368

Nezaračunani prihodki 183.307 257.662 71

Skupaj 292.763 287.433 102

27. pojasnilo:
aktivne časovne razmejitve družbe

Med nezaračunanimi prihodki v višini 183,3 mio SIT predstavljajo večji del znes-

ka (2002: 147,4 mio SIT, 2001: 190,5 mio SIT) vnaprej obračunane zamudne

obresti od zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2002.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Osnovni kapital 12.517.806 12.517.806 100

Kapitalske rezerve 23.880 2.665 896

Rezerve iz dobička 30.525.667 25.772.704 118

Preneseni čisti poslovni izid 2.842.516 4.247.741 67

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.629.002 2.037.590 129

Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.518 19.190.518 100

Skupaj lastniški kapital 67.729.389 63.769.024 106

28. pojasnilo:
lastniški kapital družbe

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 navadnih delnic z

oznako G.

Borzna cena ene delnice na dan bilance stanja je bila 41.009 SIT, v letu 2001

je ta vrednost znašala 23.147 SIT.

Knjigovodska vrednost delnice na dan bilance stanja je bila 32.464 SIT, v letu

2001 je ta vrednost znašala 30.566 SIT.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Delničarji so na 8. skupščini delniške družbe Petrol, d.d., dne 19. junija 2002

sprejeli naslednje sklepe:

1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe Petrol, d.d., za poslovno leto 2001 v

znesku 7.022.122.707,28 SIT se v skladu z določbami 228., 274/a. in 282.

člena ZGD uporabi za:

————— izplačilo dividend delničarjem v znesku 1.251.780.600,00 SIT oziroma

600,00 SIT bruto na delnico;

————— izplačilo nagrad 6-članski upravi in 12-članskemu nadzornemu svetu družbe

kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto znesku 85.309.793,91 SIT,

izplačljivo v delnicah družbe po tržni vrednosti na dan izplačila;

————— prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 2.842.516.156,68 SIT;

————— preneseni dobiček v znesku 2.842.516.156,69 SIT, o uporabi katerega bo

odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2. Za izplačilo dividend delničarjem in nagrad upravi in nadzornemu svetu se

uporabijo preneseni dobički iz let 1993 do 1995 in iz leta 1998 ter del drugih

rezerv iz dobička iz leta 1998.

Čisti poslovni izid leta 2002 je že zmanjšan za polovico in prenesen v druge

rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih

družbah  Novela ZGD-F.

Sklad lastnih delnic je bil oblikovan v letu 1997 po sklepu prve skupščine

družbe, in sicer iz zakonskih rezerv v višini 1.697.192 tisoč SIT, kar je predstav-

ljalo 5 % kapitala družbe. Skladno z določili novih Slovenskih računovodskih

standardov so konec leta 2002 rezerve za lastne deleže oblikovane v vrednosti

naložbe v odkupljene lastne delnice. V letu 2002 so se rezerve za lastne deleže

zmanjšale za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta in uprave po sklepu

skupščine in nadzornega sveta v višini 37.924 tisoč SIT, povečal pa se je vir, iz

katerega je bil sklad oblikovan.

V skladu z SRS 8.40 smo naredili preračun kapitala zaradi ohranjanja kupne

moči kapitala v evrih in na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin. V primeru,

da bi morali prevrednotiti kapital zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evrih,

bi imeli za 2,526 mrd SIT slabši čisti poslovni izid in bi znašal 2,731 mrd SIT. V

primeru prevrednotenja kapitala na osnovi koeficienta rasti življenjskih

potrebščin pa bi imeli slabši čisti poslovni izid za 4,560 mrd SIT in bi znašal

0,698 mrd SIT.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

OBVEZNA UPORABA ČISTEGA DOBIČKA

Čisti poslovni izid 5.258.004 4.075.180 129

- kritje prenesene izgube 0 0 —————

- oblikovanje zakonskih rezerv 0 0 —————

- oblikovanje rezerv za lastne deleže 0 0 —————

- oblikovanje statutarnih rezerv 0 0 —————

Čisti dobiček po obvezni uporabi 5.258.004 4.075.180 129

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička 2.629.002 2.037.590 129

Preostanek čistega dobička 2.629.002 2.037.590 129

 UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA

Preostanek čistega dobička 2.629.002 2.037.590 129

+ preneseni čisti dobiček 2.842.516 4.247.742 67

+ druge rezerve iz dobička 0 736.791 -

BILANČNI DOBIČEK 5.471.518 7.022.123 78

29. pojasnilo:
bilančni dobiček družbe

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Zakonske rezerve 14.739.247 14.701.323 100

Rezerve za lastne deleže 599.995 637.919 94

Druge rezerve iz dobička 15.186.425 10.433.462 146

Skupaj 30.525.667 25.772.704 118

30. pojasnilo:
rezerve iz dobička družbe

Druge rezerve iz dobička so se povečale za polovico čistega  dobička

poslovnega leta 2002 v znesku 2.629.001.846,42 SIT in po sklepu 8. skupščine

delničarjev za del bilančnega dobička poslovnega leta 2001 v znesku

2.842.516.156,68 SIT. Druge rezerve iz dobička so se zmanjšale za izplačilo

dividend delničarjem v znesku 718.554.600,00 SIT.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročne rezervacije – ekologija 7.423.005 8.083.822 92

Dolgoročne rezervacije za velika popravila 2.037.365 2.037.764 100

Skupaj rezervacije 9.460.370 10.121.586 93

31. pojasnilo:
rezervacije družbe

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Dolgoročne rezervacije za investicije v ekološko sanacijo bencinskih servisov,

avtocistern, skladišč in sanacijo odlagališča gudrona v Pesniškem Dvoru 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 v višini 5,357 mrd SIT (na dan

01. 01. 1993).

Ekološka dolgoročna rezervacija je bila že v celoti porabljena, razen za sanacijo

odlagališča gudrona v Pesnici, v višini 1,440 mrd SIT po stanju na dan 31. 12. 2002.

Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za ekološka osnovna sredstva v letu 2002

v višini 660,8 mio SIT predstavlja:

• Dolgoročne rezervacije za ostala ekološka vlaganja smo črpali v višini 512,2

mio SIT, in sicer za amortizacijo ekoloških osnovnih sredstev v višini 502,8

mio SIT, razliko pa predstavlja odpis ekološkega osnovnega sredstva.

• Črpanje dolgoročnih rezervacij za odlagališče gudrona v Pesniškem Dvoru

v višini 148,6 mio SIT predstavlja stroške vzdrževanja čistilne naprave in

ostale stroške, povezane z odlagališčem, v skladu z odobrenim sanacijskim

programom.

Dolgoročne rezervacije za velika popravila je družba oblikovala v letu 1993

(1,300 mrd SIT) in v letu 1994 (1,300 mrd SIT) za kritje stroškov večjih popravil

na bencinskih servisih in skladiščih. Dolgoročno rezervacijo za velika popravila

mora družba porabiti najkasneje do 31. 12. 2005, kar pomeni, da bomo nepo-

rabljeni znesek dolgoročne rezervacije za velika popravila na dan 31. 12. 2002

v celoti porabili za nadomeščanje stroškov popravil v skladu z letnimi načrti v

višini 679,1 mio SIT oziroma jo odpravili.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolg. finančne obveznosti do bank 9.493.836 8.136.575 117

Dolg. finančne obveznosti do drugih 1.367.602 0 —————

Skupaj 10.861.438 8.136.575 133

32. pojasnilo:
dolgoročne finančne obveznosti družbe

Vse dolgoročne finančne obveznosti so brez stvarnih jamstev. Najdaljša doba

odplačila dolgoročno dobljenih posojil je sedem let, obrestna mera je spremen-

ljiva in vezana na EURIBOR.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 9.716 136.025 7

Dolgoročne poslovne obveznosti do pridruž. pod.

- Aquasistems, d.o.o. 129.219 0 —————

Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti 138.935 136.025 102

33. pojasnilo:
dolgoročne poslovne obveznosti družbe

Dolgoročne poslovne obveznosti v višini 129,2 mio SIT se nanašajo na nezapadle

dolgoročne obveznosti za nevplačani vpisani kapital do pridruženega podjetja
Aquasystems, d.o.o., Maribor.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratk. finančne obveznosti do podjetij v skupini 1.865.146 480.904 388

- Destilat, d.o.o. 1.613.978 316.729 510

- Hotel Špik, d.o.o. 4.761 2 —————

- Petrol Plin, d.o.o. 0 7.113 —————

- Petrol Gostinstvo, d.o.o. 211.376 157.060 135

- Petroservis, d.o.o. 35.031 0 —————

Kratk. finančne obveznosti do bank 9.682.557 6.161.945 157

Kratk. finančne obveznosti do drugih 9.660 20.147 48

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 11.557.363 6.662.996 173

34. pojasnilo:
kratkoročne finančne obveznosti družbe

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti, katerih doba odplačila je daljša od

petih let, na dan 31. 12. 2002 znaša 5,816 mrd SIT.

Stanje posojil pri bankah v višini 9,494 mrd SIT sestavljajo posojila v tujih

valutah v skupni višini 30.593.159 EUR (7,045 mrd SIT) ter posojila v tolarjih v

skupni višini 2,449 mrd SIT.

Na koncu leta je Petrol del dolgoročnih finančnih obveznosti do bank, ki zapa-

dejo v letu 2003, prenesel na kratkoročne finančne obveznosti v skupni višini

2,080 mrd SIT, od tega 6.529.052 EUR (1,503 mrd SIT) in 576,6 mio SIT.

Stanje posojil pri podjetjih v državi v višini 1,368 mrd SIT sestavljajo posojila v

tujih valutah v skupni višini 5.000.000 EUR (1,151 mrd SIT) Slovenske izvozne

družbe ter posojila v tolarjih v skupni višini 216,3 mio SIT.
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Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini predstavljajo prejeti depoziti

odvisnih družb. Kratkoročne finančne obveznosti do bank predstavljajo posojila,

dobljena pri bankah na dan 31. 12. 2002, najeta za kratkoročno premostitev za

plačilo trošarine in davkov ter prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti do

bank na kratkoročne finančne obveznosti v višini 2,080 mrd SIT.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratk. poslovne obveznosti do podetij v skupini 13.834.590 9.432.073 147

- Destilat, d.o.o. 4.889 110.634 4

- Hotel Špik, d.o.o. 8.942 4.119 217

- Petrol Plin, d.o.o. 670.077 154.990 432

- Cypet Oils Ltd. 8.972.447 8.061.748 111

- Petrol - Trade H.m.b.H. 4.067.540 1.049.548 388

- Petrol BH Oil company, d.o.o. 109 0 —————

- Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb 46.377 320 14493

- Petrol Gostinstvo, d.o.o. 58.209 50.714 115

- Petrol Skladiščenje, d.o.o. 6.000 0 —————

Kratk. poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 135.867 143.696 95

- Instalacija, d.o.o., Koper 135.867 143.696 95

Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev 10.009.075 8.159.298 123

Kratk. poslovne obveznosti do zaposlencev 769.234 708.220 109

Kratk. poslovne obveznosti do države 12.168.256 12.522.008 97

Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov 86.719 540.685 16

Kratk. poslovne obveznosti do drugih 465.447 1.043.390 45

Skupaj 37.469.188 32.549.370 115

35. pojasnilo:
druge kratkoročne poslovne obveznosti
družbe

Obveznosti za kosmate plače v višini 769,2 mio SIT do zaposlencev predstav-

ljajo stroške odpravnin za 33 delavcev, ki jim preneha delovno razmerje v

letu 2003, v višini 180,0 mio SIT in  obveznosti iz naslova plač v višini 589,2

mio SIT.

Obveznosti do državnih institucij predstavljajo obveznosti za carine in

davščine pri uvozu (1,940 mrd SIT), obveznost za takso za obremenitev zraka

z emisijo CO2 (380,1 mio SIT), obveznost za trošarine (7,939 mrd SIT),

obveznosti za članarine za obvezne blagovne rezerve (307,4 mio SIT),

obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV (1,525 mrd

SIT) in drugo.
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Skupni znesek prejemkov, Delež v dobičku,
ki jih je oseba prejela v letu ki jim pripada po

V 000 SIT (brez deleža v dobičku) sklepu skupščine Skupaj

Nadzorni svet: 62.646 73.972 136.618

- zunanji 9.285 38.153 47.438

- zaposleni* 53.361 35.819 89.180

Uprava            148.212          11.337 159.549

Zaposleni po individualni pogodbi         1.038.035 0 1.038.035

Skupaj 1.248.893 85.309 1.334.202

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Vnaprej vračunani stroški ali odhodki 794.401 430.794 184

Kratkoročno odloženi prihodki 69.322 10.396 667

Skupaj 863.723 441.190 196

36. pojasnilo:
pasivne časovne razmejitve družbe

Vnaprej vračunani stroški predstavljajo predvsem stroške za vse nerešene

tožbe, kjer obstaja verjetnost, da Petrol, d.d., kot tožena stranka izgubi, v višini

393,3 mio SIT (od tega je bilo v letu 2002 vnaprej obračunanih stroškov za

217,9 mio SIT), obračunane nezapadle obresti v višini 200 mio SIT in preračun

terminskih poslov za zavarovanje tečajnega tveganja v višini 126 mio SIT.

Kratkoročno odloženi prihodki predstavljajo prihodke od prodaje enega od

objektov na Čatežu, kjer se zaradi gradnje avtoceste dogovarjamo z Direkcijo

za avtoceste RS še za preostale objekte na tej lokaciji.

37. pojasnilo:
prejemki članov nadzornega sveta in uprave
ter zaposlenih po individualni pogodbi
družbe

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih v znesku 465,4 mio SIT predstav-

ljajo predvsem obveznosti iz naslova nakupov s plačilno kartico Magna pri

zunanjih odjemnih mestih (369,2 mio SIT).

* Znesek vključuje tudi plače notranjih članov nadzornega sveta v višini 48.173 tisoč SIT
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38.pojasnilo:
pogojne obveze 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. 2002 znaša 34.126 mio

SIT. Na dan 31.12. 2002 je znašala vrednost izkoriščenega dela garancij 15.685

mio SIT:

————— za Cypet Oils Ltd, Limassol, Ciper:

————— za Petrol-Trade, H.m.b.H., Dunaj, Avstrija:

Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD Vrednost izkoriščene garancije v USD

2002 2001 2002 2001
UEB Geneva

BBL Geneva 19.000.000 19.000.000 5.583.901 4.005.353

Credit Lyonnaise Paris 10.000.000 10.000.000

BNP Paribas Geneva 22.000.000 30.000.000

Credit Agricole Indosuez London B. 20.000.000 20.000.000 1.440.835

ING Wiena

RZB Wiena 8.000.000 8.000.000 7.663.751 25.353

INA Zagreb 2.267.555 2.267.555

Glencore Int. AG, Baar 7.000.000 8.399.092 7.000.000 8.399.092

Statoil, Stavanger

ELF Trading SA, Geneva 16.107.276 4.837.783 16.107.276 4.837.783

J. Aron&Co. znesek ni določen znesek ni določen

Morgan Stanley znesek ni določen znesek ni določen

Credit Lyonnais S:A: London znesek ni določen

SKUPAJ V USD 104.374.831 100.236.875 38.622.483 18.708.416

Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD, ATS Vrednost izkorišč. garancije v USD, ATS
2002 2001 2002 2001

RZB Wiena            12.000.000 USD             12.000.000 USD 4.607.727 USD 2.086.830 USD

BBL Geneva skupaj s Cypet Oils skupaj s Cypet Oils

Creditanstalt Wien 5.000.000 USD 5.000.000 USD 1.239.361 USD 130.625 USD

Creditanstalt Wien 20.000.000 ATS 20.000.000 ATS

Zveza slovenskih  zadrug Celovec 5.000.000 USD 5.000.000 USD 377.388 USD

ING Wiena

SKUPAJ 23.513.920 USD 23.282.388 USD 5.847.088 USD 2.594.843 USD
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————— za Petrol Trgovina, Zagreb:

Poleg zgoraj navedenih garancij Petrol, d. d., garantira tudi za obveznosti odvis-

nih podjetij Petrol Plin, d.o.o., in Petrol-Energetika Ravne, d.o.o., ter pridruženih

podjetij Instalacija, d.o.o., Koper in Aquasystems, d.o.o.

B) Možne obveznosti iz naslova tožb

Proti Petrolu, d.d., kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča tožbe v

skupnem znesku 746.259 tisoč SIT. Vodstvo podjetja ocenjuje, da obstaja

velika možnost izgube določenih tožb. Zaradi tega ima družba v ta namen

oblikovane kratkoročne rezervacije v višini 393.327 tisoč SIT po stanju na dan

31. 12. 2002. V letu 2001 so te rezervacije znašale 175.612 tisoč SIT.

C) Tuje blago na zalogi

V 000 SIT 2002 2001

Blago, prejeto v komisijsko prodajo 1.243.905        1.560.894

Zaloge blagovnih rezerv Republike Slovenije 1.602.489          2.925.310

Skupaj 2.846.394 4.489.204

Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v USD, EUR, HRK Vred. izkorišč. garan. v USD, EUR, HRK
2002 2001 2002 2001

Ina d.d. 7.247.463 HRK znesek ni določen 7.247.463 HRK 6.170.986 HRK

HVB Croatia d.d. 3.000.000 HRK 3.000.000 HRK

Bank Austria CA, Zagreb 2.722.000 EUR 2.722.000 EUR

SKUPAJ 1.429.457 USD 2.398.366 USD 1.429.457 USD 3.143.813 USD

Banka oz. podjetje Vrednost izdane garancije v 000 SIT Vred. izkoriščene garancije v 000 SIT
2002 2001 2002 2001

za Petrol Plin d.o.o., Ljubljana 569.827 587.740 569.827 587.740

Bank Austria d.d., Ljubljana, Občina Il. Bistrica

za Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 690.802 690.802

Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana

za Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 230.267 230.267

Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana

za Instalacija d.o.o., Koper 491.381 578.101 491.381 578.101

B. Societe Generale Pariz

za Instalacija d.o.o., Koper 681.944 681.944

Banka Ausrtia Creditanstalt AG Vienna

za Petrol-Energetika Ravne 178.172 178.172

Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft

za Aquasystems d.o.o., Maribor 2.695.403 2.080.870 2.695.403 2.080.870

več uporabnikov

SKUPAJ V 000 SIT 5.537.796 3.246.711 5.537.796 3.246.711
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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 sred-

stva izločila iz bilance ter vzpostavila izvenbilančno evidenco v skladu s po-

godbo 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 2002 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 rafinerije Bosanski Brod pa je ocenjena v višini 184 mio SIT.

Valuta 2002 2002 2001 2001
V 000 SIT V tuji valuti V 000 SIT V tuji valuti

Obveznost za USD (5.147.844) (23.285.000) (6.334.498) (25.354.000)

Obveznost za EUR (23.947) (104.044) (1.640.053) (7.415.772)

Terjatev za EUR 5.273.519 22.901.777 6.326.388 28.581.800

Terjatev za USD 24.086 108.000 1.640.808 6.650.000

(Negativna)/pozitivna razlika (125.814) (7.355)

Vse terminske pogodbe so sklenjene za zavarovanje pred tečajnimi tveganji iz

poslov nakupa in prodaje naftnih derivatov.

E) Izločene terjatve na Sklad Republike Slovenije za razvoj

Vrsta terjatev v 000 SIT 2002 2001

Dolgoročne finančne naložbe – manj razviti 0 2.877

Kratkoročne terjatve do kupcev 184.000 856.572

Skupaj 184.000 859.449

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. 2002 sklenjene terminske pogodbe z bankami za

nakup in prodajo tujih valut (po dogovorjenem medvalutnem tečaju na dan

sklenitve pogodbe) v višini:
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39. pojasnilo:
dogodki po datumu bilance stanja

Začetek uporabe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od

dobička pravnih oseb in pravilnika o davčno nepriznanih odhodkih davčnega

zavezanca.

Začetek poslovanja dveh novih odvisnih družb, ki sta v 100-odstotni lasti družbe

Petrol, d.d., in sicer: Petroservis, d.o.o., Ljubljana  in Petrol Beograd, d.o.o.,

Beograd.

Pojasnila k računovodskim izkazom
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Predstavitev skupine Petrol

Po novih slovenskih računovodskih standardih skupino Petrol sestavljajo poleg

matičnega podjetja odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj obvlado-

vano podjetje:

Država, v kateri Kapitalski delež Kapitalski delež
je sedež podjetja Petrola, d.d., v % Petrola, d.d., v %

31. 12. 2002 31. 12. 2001

1. Odvisna podjetja

Destilat d.o.o., Ljubljana Slovenija 100 100

Hotel Špik, d.o.o., Gozd Martuljek Slovenija 100 100

Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana Slovenija 100 100

Petrol Gostinstvo, d.o.o., Ljubljana Slovenija 100 100

Petrol skladiščenje, d.o.o., Ljubljana Slovenija 100 0

Petroservis, d.o.o., Ljubljana* Slovenija 100 0

Petrol-Energetika Ravne, d.o.o. Slovenija 80 0

Petrol-Energetika Štore, d.o.o. Slovenija 80 0

Cypet Oils Ltd, Limassol Ciper 100 100

Petrol-Trade, H.m.b.H., Dunaj Avstrija 100 100

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb R Hrvatska 100 100

Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo R Bosna in Hercegovina 100 100

Petrol, d.o.o., Beograd* Državna skupnost Srbije in Črne gore 100 0

* še ni posloval v letu 2002

2. Pridružena podjetja

Instalacija, d.o.o. ,Koper Slovenija 49 49

Ogrevanje Piran, d.o.o. Slovenija 40 40

Aquasystems, d.o.o. Slovenija 26 26

3. Skupaj obvladovano podjetje

Geoenergo, d.o.o. Slovenija 50  0

Računovodsko poročilo skupine
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V letu 2002 je prišlo do nekaterih sprememb znotraj skupine Petrol:

S 01. 01. 2002 je začela poslovati družba Petrol Plin, d.o.o, Ljubljana.

V juniju leta 2002 je Petrol, d.d., Ljubljana kupil 80-odstotni delež v dveh ener-

getskih družbah, v Energetiki Ravne, d.o.o., Ravne na Koroškem in v Slovenskih

železarnah – Energetiki Štore, d.o.o., Štore.

V juliju leta 2002 je bila ustanovljena družba Petrol skladiščenje, d.o.o.,

Ljubljana, ki je v 100-odstotni lasti Petrola, d.d., Ljubljana.

V novembru 2002 je bila ustanovljena družba Petroservis, d.o.o., ki je v 100-

odstotni Petrolovi lasti in je začela samostojno poslovati 1. 1. 2003.

V decembru leta 2002 je Petrol, d.d., Ljubljana prodal svoj 51-odstotni delež v

družbi ElektroPetrol, d.o.o., Ljubljana avstrijskemu družbeniku Energie Steier-

mark Holding AG (»Estagu«).

V letu 2002 je Petrol, d.d., Ljubljana odkupil 50-odstotni poslovni delež v družbi

Geoenergo, d.o.o., Lendava. Drugi družbenik v družbi je Nafta Lendava, d.o.o.,

Lendava.

Odvisna družba Petrol Beograd, d.o.o., Beograd za leto 2002 še ni bila vključe-

na v skupinske računovodske izkaze, ker je bil kapital vplačan šele v januarju

2003, v register družb pa je bila vpisana z dnem 31. 12. 2002.

Poslovno leto vseh družb, ki sestavljajo skupino Petrol, je enako koledarskemu

letu.

Vse družbe v skupini, razen družbe Hotel špik, d.o.o., Gozd Martuljek, so v letu

2002 pozitivno poslovale in ustvarile skupaj 1.081.695 tisoč SIT čistega

poslovnega izida, ki povečuje finančne prihodke obvladujoče družbe.

Računovodsko poročilo skupine
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Računovodski izkazi vseh odvisnih podjetij, razen podjetij Petroservis, d.o.o.,

in Petrol skladiščenje, d.o.o., 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, družbo

Petrol - Trade, H.m.b.H., Dunaj je revidiral gospod Harald Hruschka, družbi

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb in Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo je

revidirala revizijska družba Ernst&Young Croatia, d.o.o., odvisni družbi Petrol

– Energetika Ravne, d.o.o., in Petrol – Energetika Štore, d.o.o., je revidirala

revizijska družba KPMG SLOVENIJA, 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 revizija, d.o.o., Ljubljana. Prav tako je revizijska

družba obvladujoče družbe Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana

sodelovala pri reviziji in opravila pregled revizorskega poročila za družbe Cypet

Oils, Ltd., Cypet-Trade, Ltd. in Petrol-Trade, H.m.b.H., in potrdila pravilnost

podatkov v okviru materialnosti podatkov, ki bodo vključeni v računovodske

izkaze obvladujoče družbe Petrol, d.d., Ljubljana in skupine Petrol za leto 2002.

Revizija izkazov

Računovodsko poročilo skupine
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Računovodski izkazi skupine so pripravljeni v skladu z novimi Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS). Po teh standardih sestavlja skupino:
————— obvladujoče podjetje;
————— podjetja, odvisna od njega zaradi deleža v kapitalu;
————— podjetja, odvisna od njega zaradi prevladujočega vpliva iz drugih razlogov;
————— pridružena podjetja, v katerih ima pomemben, ne pa tudi prevladujoč vpliv;
————— podjetja, obvladovana skupaj z drugimi lastniki.

Šteje se, da ima obvladujoče podjetje v pridruženem podjetju pomemben vpliv,
če je udeleženo v njegovem kapitalu z najmanj 20 %.

Skupaj obvladovano podjetje je podjetje, kjer podvižniki na podlagi pogodbe-
nega sporazuma skladno s svojimi kapitalskimi deleži skupaj obvladujejo
celotno poslovanje takšnega podjetja.

Iz uskupinjenja pa so izključena:
————— odvisna podjetja, ki jih namerava obvladujoče podjetje usmerjati le začas-

no, ker jih ima v svoji lasti zgolj z namenom, da jih bo v bližnji prihodnosti
odtujilo;

————— odvisna podjetja, poslujoča v okviru strogih dolgoročnih omejitev, ki po-
membno zmanjšujejo njihovo zmožnost, da bi svoja sredstva prenesla na
obvladujoče podjetje.

Poleg odvisnih podjetij po novih slovenskih računovodskih standardih sestav-

ljajo skupino Petrol tudi skupaj obvladovano podjetje in pridružena podjetja.

Pri obvladujočem podjetju in od njega odvisnih podjetjih gre za popolno
uskupinjevanje, skupaj obvladovano podjetje in pridružena podjetja pa so v

skupinskih računovodskih izkazih upoštevana po kapitalski metodi.

Skupino Petrol je tako dne 31. 12. 2002 poleg obvladujočega podjetja Petrol,
d.d., Ljubljana sestavljalo osem domačih in pet tujih odvisnih podjetij ter eno
skupaj obvladovano podjetje in tri pridružena podjetja. Navedena podjetja so
vključena v skupino Petrol in s tem v skupinske računovodske izkaze skupine
Petrol.

Pri pripravljanju skupinskih računovodskih izkazov se uporabljajo enotne raču-
novodske 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.

Podatki za primerjalno obdobje leta 2001 niso preračunani po novih Slovenskih
računovodskih izkazih, ki veljajo od 01. 01. 2002 dalje, ampak so le smiselno
izkazani v postavkah sedaj veljavnih shem računovodskih izkazov.

Temeljne računovodske usmeritve
pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov

Računovodsko poročilo skupine
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Dolgoročne finančne naložbe v
pridružena podjetja

Dolgoročne finančne naložbe v pridružena podjetja so vrednotene po kapitalski

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 ugotov-

ljiva sredstva in dolgovi 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. 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 poslovnega izida 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 dobič-

ka, ki ga je treba poravnati glede na obdavčljivi dobiček v posameznem obdobju.

Računovodsko poročilo skupine
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Indeks
v 000 SIT Pojasnilo 2002 2001 02/01

Čisti prihodki od prodaje A., 01.; 277.394.183 272.567.636 102

Nab. vred. prodanega blaga in proiz. stroški prodanih proizvodov B., 02.; (236.462.761) (236.820.297) 100

Kosmati poslovni izid od prodaje 40.931.422 35.747.339 115

Stroški prodajanja C., 02.; (28.318.959) (26.109.425) 108

Stroški splošnih dejavnosti C., 02.; (10.095.238) (6.320.726) 160

Drugi poslovni prihodki 1.478.920 1.185.145 125

Poslovni izid iz poslovanja 3.996.145 4.502.333 89

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 1.245.292 0 —————

Finančni prihodki iz deležev v skupaj obvladovano podjetje 4 0 —————

Drugi finančni prihodki iz deležev 452.893 249.454 182

Finančni prihodki iz dolg. terjatev 154.032 296.141 52

Finančni prihodki iz kratk. terjatev 4.640.770 4.441.203 104

Revalorizacijski presežek 0 536.782 —————

Finančni prihodki E., 03.; 6.492.990 5.523.580 118

Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finančnih naložb (1.435.481) (74.949) —————

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (3.743.741) (5.625.115) 67

Finančni odhodki E., 04.; (5.179.222) (5.700.064) 91

Poslovni izid iz rednega delovanja 5.309.913 4.325.849 123

Izredni prihodki F., 05.; 96.935 164.472 59

Izredni  odhodki F., 06.; (20.811) (70.137) 30

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 76.124 94.335 81

Celotni poslovni izid 5.386.037 4.420.184 122

Davki iz dobička G., 07.; (72.841) (183.118) 40

Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.313.196 4.237.066 125

Čisti poslovni izid večinskega lastnika 5.310.767 4.237.066 125

Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 2.429 0 —————

Skupinski izkaz poslovnega izida skupine

* Informacija v izkazu poslovnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki
glede na način izkazovanja smiselno izkazani v postavkah prihodkov ter poslovnih izidov sedaj (v letu 2002) veljavne sheme
poslovnega izida, upoštevaje pravilo pomembnosti. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2001 zato ostaja nespremenjen.

Računovodsko poročilo skupine
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V 000 SIT Goriva in dr. naftni Nenaftni Ostali podr.
deriv. ter energenti proizvodi  odseki Skupaj

Za leto, končano na dan 31. 12. 2002

Čisti prih. od prodaje 245.282.485 28.478.623 3.633.074 277.394.183

Področni odseki poslovne skupine

V 000 SIT Čisti prihodki od prodaje

Za leto, končano na dan 31. 12. 2002

Slovenija                259.467.728

Hrvaška                    6.213.974

Bosna in Hercegovina                    8.786.423

Avstrija                         79.528

Druge države                    2.846.530

               277.394.183

Območni odseki poslovne skupine

Računovodsko poročilo skupine
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SREDSTVA
Indeks

v 000 SIT Pojasnila 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

STALNA SREDSTVA

Neopredmetena dolgoročna sredstva H., 08.; 1.326.238 553.680 240

Opredmetena osnovna sredstva H., 09.; 80.654.687 70.545.388 114

Dolgoročne finančne naložbe I., 10.; 8.932.961 6.941.457 129

Skupaj stalna sredstva 90.913.886 78.040.525 116

GIBLJIVA SREDSTVA

Zaloge L., 11.; 13.438.252 9.846.821 136

Dolgoročne poslovne terjatve M., 12.; 295.578 21.019 —————

Kratkoročne poslovne terjatve N., 13.; 26.069.425 24.915.027 105

Kratkoročne finančne naložbe I., 14.; 1.715.625 1.820.001 94

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina O.; 5.076.048 5.119.316 99

Skupaj gibljiva sredstva 46.594.928 41.722.184 112

Aktivne časovne razmejitve P.,15.; 337.972 298.806 113

SKUPAJ SREDSTVA 137.846.786 120.061.515 115

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KAPITAL

Vpoklicani kapital 12.517.806 12.517.806 100

Kapitalske rezerve 23.880 2.665 896

Rezerve iz dobička * 30.526.677 25.772.704 118

Preneseni čisti poslovni izid 2.859.300 4.058.715 70

Čisti poslovni izid poslovnega leta * 2.636.831 2.199.475 120

Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.518 19.190.518 100

Skupaj kapital brez manjšinskih lastnikov R., 16.; 67.755.012 63.741.883 106

Kapital manjšinskih lastnikov 326.870 1.029 —————

Skupaj kapital R., 16.; 68.081.882 63.742.912 107

REZERVACIJE

Druge rezervacije 10.083.911 10.302.812 98

Skupaj rezervacije S., 17.; 10.083.911 10.302.812 98

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne finančne obveznosti T., 18.; 12.485.974 8.166.575 153

Dolgoročne poslovne obveznosti U., 19.; 138.935 136.217 102

Skupaj dolgoročne obveznosti 12.624.909 8.302.792 152

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne finančne obveznosti T., 20.; 14.100.528 8.941.843 158

Kratkoročne poslovne obveznosti U., 21.; 31.874.369 28.260.606 113

Skupaj kratkoročne obveznosti 45.974.897 37.202.449 124

Pasivne časovne razmejitve J., V., 22.; 1.081.187 510.550 212

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 137.846.786 120.061.515 115

Skupinska bilanca stanja skupine

Računovodsko poročilo skupine

* Čisti poslovni izid poslovnega leta 2002 je že zmanjšan za 2.629.002 SIT in prenesen v druge rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 228. člena Zakona o gospodarskih družbah - Novela ZGD - F.

** Informacije v bilanci stanja za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak so podatki glede na način izkazovanja smisleno izkazani v postavkah sredstev in obveznosti
do virov sredstev sedaj (v letu 2002) veljavne sheme bilance sttanja. Pri tem se upošteva pravilo pomembnosti.
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v 000 SIT 2002 2001 02/01

Pritoki pri poslovanju 276.251.910 277.939.397 99

Poslovni prihodki 278.198.317 272.797.361 102

Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 96.935 164.472 59

Začetne manj končne poslovne terjatve (2.004.176) 4.838.630 —————

Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve (39.166) 138.934 —————

Odtoki pri poslovanju 266.216.210 278.233.933 96

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij 266.447.122 262.315.305 102

Izredni odhodki, ki se ne nanašajo na poslovanje 20.811 70.136 30

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 72.841 183.118 40

Končne manj začetne zaloge 3.591.431 (1.534.010) —————

Začetni manj končni poslovni dolgovi (3.436.108) 16.251.453 —————

Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve (479.887) 947.931 —————

Prebitek pritokov ali odtokov pri poslovanju 10.035.700 (294.536)  —————

Pritoki pri naložbenju 1.761.409 5.360.652 33

Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 1.658.619 1.886.099 88

Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0  —————

Pobotano zmanjšanje neopredmet. dolgoroč. sredstev (razen za prevrednot.) 0 469.055  —————

Pobotano zmanjšanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 0 0  —————

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0  —————

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 102.790 3.005.498 3

Odtoki pri naložbenju 20.521.335 7.321.691 280

Finančni odtoki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 1.416.862 0  —————

Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0  —————

Pobotano povečanje neopredmet.dolgoroč.sredstev (razen za prevrednotenje) 942.366 0  —————

Pobotano povečanje opred.osn.sredstev (razen za prevred.in stvarne vložke kapitala) 17.367.888 7.072.239 246

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 794.219 249.452 318

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0  —————

Prebitek pritokov ali odtokov pri naložbenju (18.759.926) (1.961.039) 957

Pritoki pri financiranju 13.505.917 7.227.532 187

Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.617.957 3.083.972 117

Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0  —————

Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 0 0  —————

Večinskih lastnikov 21.215 1.453 1.460

Manjšinskih lastnikov 323.412 36.862 877

Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 300.415 0  —————

Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 4.084.233 1.891.235 216

Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 5.158.685 2.214.010 233

Odtoki pri financiranju 4.824.959 6.502.960 74

Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 3.506.105 4.966.512 71

Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0  —————

Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) 0 0  —————

Večinskih lastnikov 0 0  —————

Manjšinskih lastnikov 0 0  —————

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 455.211  —————

Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0  —————

Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0  —————

Zmanjšanje obvez.do lastnikov iz delitve dobička (izplač.dividend in drug.deležev v dobičku) 1.318.854 1.081.237 122

Prebitek pritokov ali odtokov pri financiranju 8.680.958 724.572 1.198

Finančni izid v obdobju (43.268) (1.531.003) 3

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.076.048 5.119.316 99

Finančni izid v obdobju (43.268) (1.531.003) 3

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.119.316 6.650.319 77

Skupinski izkaz finančnega izida skupine

Računovodsko poročilo skupine

* Informacije v izkazu finančnega izida za prejšnje poslovno leto 2001 niso preračunane po novih SRS, ampak se podatki smiselno izkazujejo v postavkah finančnih tokov sedaj (v letu 2002) veljavne
sheme izkaza finančnega izida.



Petrol, d.d., Letno poročilo 2002156

Osnovni Kapitalske Zakonske
V 000 SIT kapital rezerve rezerve

Stanje 31. decembra 2000 12.517.806 1.107 13.722.082

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala 0 105 960.986

Druga povečanja sestavin kapitala 0 1.453 0

Povečanje prevedbenih valutnih razlik 0 0 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 18.255

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Stanje 31. decembra 2001 12.517.806 2.665 14.701.323

Premiki v kapital

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 0 0 0

Druga povečanja sestavin kapitala 0 21.215 0

Premiki v kapitalu

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta 0 0 1.010

Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 0 0 37.924

Razporeditev bilančnega dobička za oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu skupščine 0 0 0

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0 0 0

Premiki iz kapitala

Obračun dividend delničarjem in nagrad članom uprave in nadzornega sveta 0 0 0

Zmanjšanje prevedbenih valutnih razlik 0 0 0

Stanje 31. decembra 2002 12.517.806 23.880 14.740.257

Skupinski izkaz gibanja kapitala skupine

Računovodsko poročilo skupine
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31. 12. 2002 31.12.2001

I. stopnja 121 120

II. stopnja 244 222

III. stopnja 65 56

IV. stopnja 951 922

V. stopnja 849 814

VI. stopnja 96 92

VII. stopnja 218 166

Magistri in doktorji 25 30

2.569 2.422

Število zaposlenih po stopnjah formalne
izobrazbe skupine, vključno z zaposlenimi na
najemnih bencinskih servisih

Računovodsko poročilo skupine

Čisti dobiček Splošni Prevedbeni
Rezerve za Druge rezerve Preneseni poslovnega prevrednotovalni popravek Skupaj

lastne deleže iz dobička čisti dobiček leta popravek kapitala kapitala kapital

617.892 6.935.400 5.076.589 645.762 17.116.141 0 56.632.779

0 0 0 4.190.264 0 0 4.190.264

38.282 504.505 373.568 0 2.074.377 0 3.951.823

0 0 0 0 0 0 1.453

0 0 0 0 0 46.801 46.801

0 2.037.590 0 (2.037.590) 0 0 0

(18.255) 0 0 0 0 0 0

0 955.967 (310.205) (645.762) 0 0 0

0 0 (1.081.237) 0 0 0 (1.081.237)

637.919 10.433.462 4.058.715 2.152.674 19.190.518 46.801 63.741.883

0 0 0 5.360.703 0 0 5.360.703

0 0 0 0 0 0 21.215

0 2.629.002 43.924 (2.673.936) 0 0 0

(37.924) 0 0 0 0 0 0

0 2.842.516 (2.842.516) 0 0 0 0

0 0 2.199.476 (2.152.674) 0 (46.801) 0

0 (718.555) (600.299) 0 0 0 (1.318.854)

0 0 0 0 0 (49.936) (49.936)

599.995 15.186.425 2.859.300 2.686.767 19.190.518 (49.936) 67.755.012
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Razkritja posameznih postavk računovodskih
izkazov skupine Petrol

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Blago 269.909.251 268.489.814 101

Storitve 7.448.138 4.021.337 185

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 36.794 56.485 65

Skupaj 277.394.183 272.567.636 102

1. pojasnilo:
čisti prihodki od prodaje skupine

Od čistih prihodkov od prodaje skupine jih je 94,6 % ustvarila obvladujoča

družba, 2,2 % podjetje Petrol Trgovina, d.o.o., iz Zagreba, preostali del pa so

ustvarile ostale družbe v skupini.

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Nabav. vred. prod. blaga ali proiz. str. prod. količin 236.462.761 236.820.297 100

Stroški materiala 3.081.432 1.338.288 230

Stroški storitev 16.679.864 14.592.441 114

Stroški dela 9.464.590 8.614.862 110

Odpisi vrednosti

  Amortizacija 6.100.742 5.728.569 106

  Prevrednotovalni posl. odh. pri OS 1.483.125 355.578 —————

  Prevrednotovalni posl. odh. pri obratnih sredstvih 575.219 850.996 68

Drugi poslovni odhodki 1.029.225 949.417 108

Stroški skupaj 274.876.958 269.250.448 102

2. pojasnilo: nabavna vrednost prodanega
blaga, stroški in drugi poslovni odhodki skupine

Nabavna vrednost prodanega blaga obvladujoče družbe predstavlja 59 %

nabavne vrednosti prodanega blaga skupine, 22,5 % predstavlja nabavna

vrednost prodanega blaga odvisne družbe Cypet Oils, Ltd, ter 16 % družbe

Petrol-Trade, H.m.b.H, ostala 2,5 % nabavne vrednosti prodanega blaga skupine

pa predstavljajo ostale družbe v skupini.

Stroški materiala so bili za 130 % večji kot v letu 2001 predvsem zaradi vključitve

novih proizvodnih družb Petrol - Energetike Ravne, d.o.o., in Petrol - Energetike

Štore, d.o.o., v skupino Petrol.

Stroški storitev so se povečali za 14 % glede na prejšnje leto, pri čemer so razlogi

za povečanje predvsem povečanje števila bencinskih servisov, oddanih v franšizo.

Razkritja
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Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih so znašali pri odvisni družbi

Petrol Plin, d.o.o., 649.545 tisoč SIT, pri obvladujoči družbi pa 774.614 tisoč SIT.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so bili večinoma oblikova-

ni v obvladujoči družbi (450.034 tisoč SIT), ostanek pa v ostalih odvisnih družbah.

Med drugimi poslovnimi odhodki predstavljajo večino drugi poslovni odhodki

obvladujoče družbe.

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni prihodki iz deležev

Finančni prih. iz deležev v pridruženih podjetjih 1.245.292 0 —————

Finančni prih. iz deležev v skupaj obvladovano podjetje 4 0 —————

Drugi finančni prihodki iz deležev 452.893 249.454 182

1.698.188 249.454 681

Finančni prihodki iz dolg. terjatev

Fin. prih. iz dolg. terjatev do pridruženih podjetij 23.658 0 —————

Drugi finančni prihodki iz dolg. terjatev 130.374 296.141 44

Skupaj 154.032 296.141 0

Finančni prihodki iz kratk. terjatev

Fin. prih. iz obresti in kratk.terjatev do pridr. podj. 3.461.648 4.441.203 78

Drugi fin. prih. iz obresti in kratk. terjatev 1.179.122 0 —————

Skupaj 4.640.770 4.441.203 104

Revalorizacijski presežek 0 536.782 —————

Skupaj 6.492.990 5.523.580 118

3. pojasnilo:
finančni prihodki skupine

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Finančni odh. za odpise dolg. in kratk. fin. naložb

Prevrednotovalni fin.odh. pri fin.nal. v skupaj obvlad. pod. 972.436 0 —————

Drugi prevrednotovalni fin.odh. 463.045 74.949 618

Skupaj 1.435.481 74.949 —

Finančni odh. za obresti in iz drugih obveznosti

Drugi fin.odh. za obresti in iz drugih obveznosti 3.743.741 5.625.115 67

Skupaj 3.743.741 5.625.115 67

Skupaj 5.179.222 5.700.064 91

4. pojasnilo:
finančni odhodki skupine

Razkritja
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Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Izterjane odpisane terjatve 41.769 34.637 121

Prejete odškodnine od zavarovalnic 13.788 19.500 71

Prejete kazni 18.409 837 —————

Druge neobičajne postavke 22.969 109.498 21

Skupaj 96.935 164.472 59

5. pojasnilo:
izredni prihodki skupine

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Odškodnine 14.798 14.734 100

Denarne kazni 3.571 1.778 201

Druge neobičajne postavke 2.442 53.625 5

Skupaj 20.811 70.137 30

6. pojasnilo:
izredni odhodki skupine

Indeks
V 000 SIT 2002 2001 02/01

Prihodki (usklajeni z določbami ZDDPO) 269.675.161 267.533.586 101

Odhodki (usklajeni z določbami ZDDPO) (264.064.719) (264.398.126) 100

Osnova I 5.610.442 3.135.460 179

Povečanje davčne osnove 729.366 1.952.138 37

Zmanjšanje davčne osnove (631.983) (1.567.028) 40

Davčna osnova II 5.707.825 3.520.570 162

Davčne olajšave (5.707.825) (3.406.918) 168

Davčna osnova III 0 113.652              —————

Cypet Oils Ltd. in Cypet Trade Ltd. 35.796 36.654 98

Petrol Trade HmbH 33.933 117.950 29

Petroservis, d.o.o. 15 0              —————

Petrol skladišenje, d.o.o. 329 0              —————

Hotel Špik, d. o. o. 2.768 0              —————

Destilat, d. o. o., Ljubljana 0 101              —————

Skupaj davek od dobička 72.841 183.118 371

7. pojasnilo:
davek od dobička skupine
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Neto povečanje davčne osnove I je pretežno posledica odtujitve osnovnih sred-

stev pred potekom treh let od nabave za izkoriščeno davčno olajšavo v letu

nabave v višini 97.535 tisoč SIT.

Obvladujoča družba je uveljavljala olajšavo za nove investicije v višini 4.988.811

tisoč SIT, kar pomeni, da v naslednjih petih letih ne bo mogla razporediti dobička

leta 2002 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 za leto 2002 znaša za odvisni družbi Cypet Oils, Ltd. in

Cypet-Trade, Ltd., skupaj 35.796 tisoč SIT, za odvisno družbo Petrol-Trade,

H.m.b.H., 33.933 tisoč SIT, za družbo Petroservis, d.o.o., 15 tisoč SIT, za družbo

Petrol skladiščenje, d.o.o., 329 tisoč SIT, za družbo Hotel Špik, d.o.o., pa 2.768

tisoč SIT.  Družba Hotel Špik, d.o.o., je kljub negativnemu poslovnemu izidu za

leto 2002 obvezana za plačilo davka zaradi pokrivanja izgube iz preteklih let s

strani matične družbe.

8. pojasnilo:
neopredmetena dolgoročna sredstva skupine

Razkritja

* Razlika je otvoritev družbe Petrol Energetika Štore, ki v letu 2001 ni bila v skupini Petrol.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Bruto vrednosti

Stanje 01.01.2002* 556.334 1.385.088 40

Prenos predujmov za nepremičnine 01. 01. 2002 40.562                      —————  —————

Neposredna povečanja 1.002.037 278.906 359

Prenos sredstev, ki se pridobivajo (16.745)                      —————  —————

Zmanjšanja v letu (87.813)           (726.240) 12

Amortizacija         (169.555)           (459.309) 37

Oslabitve               (252)                      —————  —————

Tečajne razlike              1.670                      —————  —————

Učinek revalorizacije 0 75.235  —————

Skupaj 1.326.238 553.680 240
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V neopredmetenih dolgoročnih sredstvih skupine Petrol predstavljajo 92,5 %

neopredmetena dolgoročna sredstva obvladujoče družbe, preostali delež 7,5

% pa neopredmetena dolgoročna sredstva ostalih odvisnih družb v skupini

Petrol.

9. pojasnilo:
opredmetena osnovna sredstva
skupine

Prikaz gibanja neopredmetenih dolgoročnih
sredstev skupine

Razkritja

* Razlika v otvoritvi  (1.153.768) je zaradi družb Petrol - Energetika Ravne in Petrol - Energetika Štore, ki v letu 2001 nista bili

v skupini Petrol

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Zemljišča 21.173.539 18.229.573 116

Gradbeni objekti 43.588.347 41.183.522 106

Proizvajalne naprave in stroji 383.943                      - -

Druga oprema 5.852.270 5.171.479 113

Investicije v teku in nadomestni deli 9.211.641 5.814.516 158

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 444.947 146.298 304

Skupaj 80.654.687 70.545.388 114

* Razlika je otvoritev družbe Petrol - Energetika Štore, ki v letu 2001 ni bila v skupini Petrol.

v 000 SIT Dolgoročno Materialne
odloženi stroški, Patenti Dobro pravice in NDS, ki se Predujmi

 stroški razvoja  in licence  ime  drugi str. pridobivajo za NOS Skupaj

Stanje 01.01.2002 *                 106.560            240.484 15.649          66.873           126.769 —————      556.334

Prenos predujmovza nepremič. s 01. 01. 2002 ————— —————            40.562       40.562

Neposredna povečanja                     9.590 14.517 556 ————— 975.886 1.488 1.002.037

Prenos iz sredstev, ki se pridobivajo                 206.866 76.796 —————        711.253 (1.010.172) (1.488) (16.745)

Zmanjšanja v letu                          ————— (11.764) —————                  ————— (76.049) —————      (87.813)

Amortizacija                 (40.409) (87.317) (4.948)        (36.881) —————   (169.555)

Oslabitve                          ————— (252) —————                  —————                     ————— —————           (252)

Tečajne razlike                        180 894 —————               240                  357 —————          1.670

31. december 2002         282.786      233.358          11.257   741.485       16.791      40.562  1.326.238
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V opredmetenih osnovnih sredstvih skupine Petrol predstavljajo 85 % osnovna

sredstva obvladujoče družbe, 4 % osnovna sredstva odvisne družbe Petrol

Trgovina, d.o.o., Zagreb, 3 % osnovna sredstva odvisne družbe Petrol Plin,

d.o.o., 2,4 % pa osnovna sredstva odvisne družbe Destilat, d.o.o., ostalo pa

osnovna sredstva ostalih odvisnih družb.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoroč. fin. naložbe v deleže - pridružena podjetja 3.643.823 2.506.287 145

Dolgoroč. fin. naložbe v delnice in deleže - druga pod. 3.760.001 3.305.230 114

Dolgoroč. fin. terjatve do pridruženih podjetij 443.021 0 —————

Dolgoroč. fin. terjatve do drugih 486.122 492.021 99

Dolgoroč. fin. naložbe v odkupljene lastne delnice 599.994 637.919 94

Skupaj 8.932.961 6.941.457 129

10. pojasnilo:
dolgoročne finančne naložbe skupine

Prikaz gibanja opredmetenih osn. sredstev skupine

Razkritja

* Razlika v otvoritvi  (1.153.768 tisoč) je zaradi družb Petrol - Energetika Ravne in Petrol - Energetika Štore, ki v letu 2001 nista

bili v skupini Petrol

V 000 SIT Proizvajalne Osnovna
Gradbeni naprave sredstva v Dani

Zemljišča objekti in stroji Oprema pridobivanju predujmi Skupaj

Stanje 01. 01. 2002 18.326.372 70.294.142 3.438.603 24.139.202 5.818.531 146.298 122.163.148

Prenos med neopredmetena dolg. sred. — — — — — (40.562) (40.562)

Povečanje 1.095.397 965.228 76.751 2.438.455 15.769.899 1.816.021 22.161.751

Prenos iz osn. sr. v teku — — — — 162.947 — 162.947

Prenos iz osn. sr. v pripravi 2.674.873 6.241.096 — 2.318.836 (11.355.119) — (120.314)

Zmanjšanje (939.054) (1.445.152) (373.598) (3.348.453) (846.811) (1.477.128) (8.430.195)

Prevrednotenje-oslabitev — (1.363.346) — (91) (339.399) — (1.702.836)

Tečajne razlike 15.951 22.074 — 7.815 1.593 318 47.751

Stanje nabav. vred.  31. dec. 2002 21.173.539 74.714.042 3.141.756 25.555.764 9.211.641 444.947 134.241.689

Popravki vrednosti

Stanje 01. 01. 2002 — (28.447.474) (3.051.357) (18.965.160) — — (50.463.992)

Amortizacija — (3.757.953) (66.394) (2.106.839) — — (5.931.186)

Amortizacija iz preteklih let — (1.108) — — — — (1.108)

Zmanjšanje — 615.718 360.113 1.368.693 — — 2.344.524

Prevrednotenje—oslabitev — 465.704 — 66 — — 465.770

Tečajne razlike — (582) — (428) — — (1.010)

 Stanje  poprav. vred. 31. dec. 2002 — (31.125.696) (2.757.638) (19.703.669) — — (53.587.003)

Sedanja vrednost 31. dec. 2002 21.173.539 43.588.347 384.118 5.852.095 9.211.641 444.947 80.654.687
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročne terjatve do kupcev 19.468.282 19.994.117 97

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 46.526 0 —————

Druge kratkoročne terjatve:

- Terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.585.982 832.831 190

- Kratkoročne varščine - predujmi 166.549 124.253 134

- Druge kratkoročne terjatve 4.802.086 3.963.826 121

Skupaj 26.069.425 24.915.027 105

Razčlenitev po zapadlosti: zapadle zapadle zapadle zapadle
nezapadle do 30 dni do 60 dni do 90 dni nad 90 dni Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev         12.550.265       3.487.432     1.379.877     566.159     1.484.549      19.468.282

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij 44.125              2.401                   —————                 —————                   —————             46.526

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih           5.956.982          281.860          56.080       44.018        215.677        6.554.617

Skupaj      18.551.372    3.771.693  1.435.957   610.177  1.700.226   26.069.425

13. pojasnilo:
kratkoročne poslovne terjatve skupine

Kratkoročne poslovne terjatve

11. pojasnilo: zaloge poslovne skupine

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 12.501 21.019 59

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 283.077 0           —————

Skupaj dolgoročne terjatve 295.578 21.019           —

12. pojasnilo:
dolgoročne poslovne terjatve skupine

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Material 370.381 379.199 98

Trgovsko blago 13.057.505 9.444.758 138

Predujmi za zaloge 10.366 22.864 45

Skupaj 13.438.252 9.846.821 136

Zaloge Material Trgovsko blago Skupaj

Čista iztržljiva vrednost                 370.381       13.057.505     13.427.886

Presežki pri popisu zalog                            —————                   167 167

Primanjkljaji pri popisu zalog                            —————            387.485          387.485

Odpisi vrednosti zalog                   10.778                2.398            13.176

Zaloge, zastavljene kot jamstvo                            —————                        ————— —————

Razkritja



165Petrol, d.d., Letno poročilo 2002

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 123.574 250 —————

Nezaračunani prihodki

- Nezaračunani prihodki - obresti 183.792 263.371 70

- Nezaračunani prihodki - drugo 30.606 35.185 87

Skupaj 337.972 298.806 113

15. pojasnilo:
aktivne časovne razmejitve skupine

Med nezaračunanimi prihodki v višini 183.792 tisoč SIT predstavljajo večji del

zneska (2002: 147.387 tisoč SIT, 2001: 190.527 tisoč SIT) vnaprej obračunane

zamudne obresti za terjatve obvladujoče družbe, ki so po stanju na dan 31.

12. 2002 zapadle, a ne plačane.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratkoročno dana posojila drugim podjetjem 864.685 1.726.217 50

Depoziti v bankah 836.881 0             —————

Za prodajo kupljene delnice in deleži 13.408 57.233 23

Za prodajo kupljeni drugi vrednostni papirji 0 36.551             —————

Drugo 651 0             —————

Skupaj 1.715.625 1.820.001 94

14. pojasnilo:
kratkoročne finančne naložbe skupine

Pri kratkoročno danih posojilih drugim podjetjem je delež matičnega podjetja

757.325 tisoč SIT, kar predstavlja 87,6 % vseh kratkoročno danih posojil drugim

podjetjem, in Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb 107.038 tisoč SIT, to je 12,4 %.

16. pojasnilo: spremembe kapitala skupine
Indeks

V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Vpoklicani kapital 12.517.806 12.517.806 100

Kapitalske rezerve 23.880 2.665              —————

Rezerve iz dobička 30.526.677 25.772.704 118

Preneseni čisti poslovni izid 2.859.300 4.058.715 70

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.636.831 2.199.475 120

Prevrednotovalni popravki kapitala 19.190.518 19.190.518 100

Skupaj kapital brez manjšinskih lastnikov 67.755.012 63.741.883 106

Kapital manjšinskih lastnikov 326.870 1.029              —————

Skupaj kapital 68.081.882 63.742.912 107

Razkritja
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 25.099 0              —————

Rezervacije za davčne obveznosti 2.873 0              —————

Druge rezervacije

- Dolgoročno odloženi prihodki 0 25.310              —————

- Rezervacije za velika popravila 2.037.764 2.037.764 100

- Rezervacije za ekološka osnovna sredstva 7.423.005 8.083.822 92

- Druge rezervacije 595.170 155.916 382

Skupaj 10.083.911 10.302.812 98

17. pojasnilo:
rezervacije skupine

Med drugimi rezervacijami je povečanje v primerjavi z letom 2001 nastalo

zaradi nastanka slabega imena pri nakupu Petrol-Energetike Ravne, d.o.o., in

Petrol-Energetike Štore, d.o.o., v višini 442.334 tisoč SIT.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolg. finančne obveznosti do bank 11.118.372 6.548.123 170

- Creditanstalt-Bankverein A.g. Dunaj 0 1.518.928         —————

- Drugo 1.367.602 99.524         —————

Skupaj 12.485.974 8.166.575 153

18. pojasnilo:
dolgoročne finančne obveznosti skupine

Stanje prejetih posojil od bank na dan 31. 12. 2002 znaša 42,6 milijonov EUR.

Pretežni del v višini 35,6 milijonov EUR predstavlja zadolžitev obvladujočega

podjetja, 7 milijonov EUR pa zadolžitev odvisnega podjetja Petrol Trgovina,

d.o.o., Zagreb.

Indeks
v 000 SIT 2002 2001 02/01

Stanje 1. januar   63.741.883        56.632.779 113

Izplačilo dividend     (1.233.544)        (1.027.198) 120

Udeležba uprave in NS         (85.309)             (54.039) 158

Učinki poslov z lastnimi delnicami           21.215                 1.453              —————

Revalorizacija leta 0          3.951.822              —————

Čisti dobiček leta      5.310.767          4.237.066 125

Stanje 31. december   67.755.012       63.741.883 106

Izkaz gibanja kapitala skupine
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratk. finančne obveznosti do bank 14.012.551 8.921.696 157

Kratk. finančne obveznosti do drugih 87.977 20.147             —————

Skupaj 14.100.528 8.941.843 158

20. pojasnilo:
kratkoročne finančne obveznosti skupine

Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank je 9.682.558 tisoč SIT
kratkoročnih finančnih obveznosti matičnega podjetja, 2.928.524 tisoč SIT
predstavlja odvisno podjetje Cypet Oils Ltd., 1.368.248 tisoč SIT pa odvisno
podjetje Petrol-Trade H.m.b.H.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Dolg. poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 129.219 0 —————

Dolg. poslovne obveznosti do drugih 9.716 136.217 7

Skupaj 138.935 136.217 102

19. pojasnilo:
dolgoročne poslovne obveznosti skupine

Dolgoročne poslovne obveznosti v višini 129.219 tisoč SIT se nanašajo na
dolgoročne obveznosti za nevplačani vpisani kapital, ki ga izkazuje matično
podjetje do pridruženega podjetja Aquasystems, d.o.o., Maribor.

Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratk. poslovne obveznosti do pridruženih podjetij 135.867 0              —————

Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov 94.356 562.745 17

Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev

- Kratk. posl. obv. do domačih dobaviteljev 17.924.705 13.241.223 135

- Kratk. posl. obv. do tujih dobaviteljev 9.162              —————

Kratk. poslovne obveznosti do drugih

- Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 12.144 0              —————

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 879.231 765.613 115

- Obveznosti do državnih in drugih inštitucij 12.326.896 12.687.359 97

- Druge kratkoročne obveznosti 501.170 994.504 50

Skupaj 31.874.369 28.260.606 113

21. pojasnilo:
kratkoročne poslovne obveznosti skupine

Razkritja
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Indeks
V 000 SIT 31. 12. 2002 31. 12. 2001 02/01

Kratk. odloženi prihodki 83.330 10.397 —————

Kratk. vnaprej vračunani stroški in odhodki

- Drugi vnaprej vračunani stroški 997.857 500.153 200

Skupaj 1.081.187 510.550 212

22. pojasnilo:
pasivne časovne razmejitve skupine

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo v večini pasivne časovne razmejitve

matičnega podjetja, le 126.877 tisoč SIT ali 14,5 % so pasivne časovne

razmejitve v družbi Petrol BH Oil Company, d.o.o., zaradi razmejenih davčnih

obveznosti.

23. pojasnilo:
prejemki članov nadzornega sveta in uprave
ter zaposlenih po individualni pogodbi
skupine

Obveznosti do državnih institucij predstavljajo obveznosti za carine in davščine

pri uvozu (1.940.144 tisoč SIT), obveznost za takso za obremenitev zraka z

emisijo CO2 (380.081 tisoč SIT), obveznost za trošarine (7.939.466 tisoč SIT),

obveznosti za članarine za obvezne blagovne rezerve (307.362 tisoč SIT),

obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV (1.524.581

tisoč SIT) in drugo.

Razkritja

* Znesek vključuje tudi plače notranjih članov nadzornega sveta v višini 48.173 tisoč SIT

V 000 SIT Skupni znesek prejemkov, Delež v dobičku,
ki jih je oseba prejela v letu ki jim pripada po

(brez deleža v dobičku)  sklepu skupščine Skupaj

Nadzorni svet: 62.646 73.972 136.618

- zunanji 9.285 38.153 47.438

- zaposleni* 53.361 35.819 89.180

Uprava:                    204.448                    11.337 215.785

Zaposleni po individualni pogodbi                 1.133.044 0 1.133.044

Skupaj: 1.400.138 85.309 1.485.447
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Družba Petrol

je v letu 2002

utrdila svoj položaj

na tržiščih

za trgovanje z nafto

ter z razširitvijo

poslovanja

uspešno nadaljevala

preobrazbo v

energetsko družbo.

Obseg poslovanja

zunaj slovenskih

meja se povečuje,

skladno s

strateškim načrtom

pa poteka tudi

uvajanje

sodobnih konceptov

upravljanja

in preoblikovanja

družbe v koncern.

Poslovni rezultati

za leto 2002 so

najboljši v zadnjem

srednjeročnem

obdobju

poslovanja družbe,

kar kažeta zlasti

stopnja rasti

ustvarjenih

čistih prihodkov

od prodaje

in čisti dobiček.

Spoštovane

delničarke in

delničarji!

Poročilo predsednika nadzornega sveta
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Cilji strategije razvoja do leta 2005 so bili doseženi že v letu 2002. Zaradi ra-

cionalizacije poslovanja in učinkovitosti je čisti dobiček presegel načrtovanega

za 25 odstotkov. Kljub visokim naložbam v višini 20,7 milijarde tolarjev znaša

koeficient dolgoročne zadolženosti zmernih 18,4 %, kar tudi v prihodnjem ob-

dobju družbi zagotavlja investicijsko sposobnost.

Premoženjsko stanje družbe je zavidljivo, kar odraža njen finančni in tržni položaj.

Občutno je izboljšana čista donosnost kapitala, ki v preteklosti ni bila ravno

vzpodbudna. Z zadovoljstvom lahko poročamo, da se je knjigovodska vrednost

delnice povečala za 6 odstotkov, rast tečaja v kotaciji rednih delnic Ljubljanske

borze pa je bila 77-odstotna.

Ustrezno spremljanje dogajanj na tržišču in mehanizmi zavarovanj, podprti s

finančnimi inštrumenti, družbi omogočajo učinkovito upravljati s tečajnimi

tveganji in s tveganji neskladja med svetovnimi cenami in cenami, oblikovanimi

po predpisanem modelu vlade. Petrol je pridobil od družbe Dun & Bradstreet

najvišjo bonitetno oceno s priznanjem »Rating leta 2002«.

Nadzorni svet je v letu 2002 tekoče spremljal vodenje družbe prek poročil in

gradiv, ki jih je pripravila uprava. Sestal se je na devetih sejah, obravnaval 26

tem in sprejel 45 sklepov.

Nadzorni svet je sprejel gospodarski načrt družbe za leto 2002 in poslovno

politiko družbe. Sklepal je o sporazumu o zagotavljanju osnovnih pogojev za

sanacijo Nafte Lendava med Vlado RS in Petrolom, d. d, o ustanovitvi podjetja

Petrol Beograd, o ustanovitvi podjetja Petrolservis, o združitvi družb Petrol

Energetika Ravne in Petrol Energetika Štore. Posebno pozornost je posvetil

oblikovanju kontinuiranega strateškega razvoja družbe in spremljanju  uresniče-

vanja ciljev.

Obravnaval je poročila o poslovanju družbe za posamezna četrtletna obdobja

in se seznanjal s pomembnejšimi dogodki v poslovanju družbe.

Nadzorni svet je v navzočnosti pooblaščenega revizorja obravnaval in potrdil

letno poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 2002 s priloženim poročilom

revizorja in mnenjem revizijskega odbora. Sprejel je poročilo nadzornega sveta

skupščini za poslovno leto 2002.

Poročilo predsednika nadzornega
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Pri opravljanju svoje dolžnosti se nadzorni svet kot zastopnik lastnikov zaveda

velike vloge, ki jo igra zaupanje družbene skupnosti v poslovanje Petrola, kar

pomeni, da poleg ustvarjanja nove vrednosti za delničarje pri odločanju skrbi

tudi za zadovoljstvo zaposlenih, potrošnikov, dobaviteljev, partnerjev ter lokalne

in širše družbene skupnosti. To je še toliko pomembnejše, ker tudi pri nas

lahko opazimo zmanjšanje zaupanja v gospodarske družbe, kar je  posledica

dogodkov na tujem in nekaterih ekscesov pri nas doma.

Zaradi čim boljše preglednosti nad poslovanjem družbe člani NS delujejo v

dveh odborih  v revizijskem odboru in odboru za uskladitev statuta  ter v komisiji

za nadzor nad izvajanjem individualnih pogodb članov uprave.

Revizijski odbor dela na osnovi poslovnika. Občasno revidiranje vseh odvisnih

družb, notranja revizija in sodelovanje s pooblaščenim revizorjem so naloge

revizijskega odbora, ki poroča NS. Sprejel je program dela notranje revizije za

leto 2003. Odbor za uskladitev statuta je pripravil predloge za uskladitev statuta

z novelo ZGD. Komisija za nadzor nad izvajanjem pogodb članov uprave

spremlja skladnost gibanja vseh prejemkov članov uprave s pogodbami in

predlaga nadzornemu svetu nagrade članom uprave glede na uspešnost.

Na koncu se želim v imenu nadzornega sveta zahvaliti zaposlenim v družbi in

še posebej upravi za prizadevanje in uspešno poslovanje, seveda pa tudi našim

strankam, dobaviteljem in poslovnim partnerjem.

Dr. Miran Mejak

predsednik nadzornega sveta

Poročilo predsednika nadzornega sveta
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Predsednik nadzornega sveta družbe

dr. Miran Mejak

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 6. skupščini delničarjev dne 30.

marca 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001

Podpredsednik nadzornega sveta družbe

Ciril Pirš

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na seji sveta delavcev dne

15. februarja 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001.

Člani nadzornega sveta družbe
predstavniki kapitala

mag. Milan M. Cvikl

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 6. skupščini delničarjev dne 30.

marca 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001.

Uroš Slavinec

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 6. skupščini delničarjev dne 30.

marca 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 5. april 2001.

Jože Stanič

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 7. skupščini delničarjev dne

5. julija 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 15. julij 2001.

Irena Starman

Za 4-letno mandatno obdobje imenovana na 6. skupščini delničarjev dne 30.

marca 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 5. april  2001.

mag. Stanislav Valant

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 7. skupščini delničarjev dne

5. julija 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 15. julij 2001.

predsednik fondacije Pharos

Petrol – področje maloprodaje

izvršni direktor

Nove Ljubljanske banke, d.d.

predsednik uprave družbe

Helios, d.o.o.

predsednik uprave družbe

Gorenje, d.d.

svetovalka uprave za kapitalske

naložbe v družbi DZS, d.d.

direktor Nacionalne finančne družbe, d.d.
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Člani  nadzornega sveta družbe
predstavniki zaposlenih

Petrol – Sektor organizacija poslovanja

Petrol, Območna enota

maloprodaje Ljubljana–Kranj

Petrol – Sektor ravnanje

s človeškimi viri

Petrol – Sektor tehnična služba

Petrol – Sektor logistika

Petrol – Sektor organizacija poslovanja

Tomaž Jamnik

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na seji sveta delavcev dne

15. februarja 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001.

Andrej Medved

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na seji sveta delavcev dne

15. februarja 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001.

Nina Milač

Za 4-letno mandatno obdobje imenovana na seji sveta delavcev dne

15. februarja 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001.

Silvan Simčič

Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na seji sveta delavcev dne

15. februarja 2001. Pričetek mandatnega obdobja: 20. februar 2001.

Bojan Herman

Funkcijo opravljal od 20. februarja 2001 do 24. septembra 2002.

Miran Obreza

4-letno mandatno obdobje nastopil dne 8. oktobra 2002.
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Jurij Dalmatin

(1547 – 1589)

avtor
monumentalnega
prevajalskega
dosežka

in oče
slovenskega
knjižnega
standarda

Svoje prevajalsko poslanstvo je izpolnil v pičlih petih letih. Začel ga je še kot

študent filozofije in protestantske teologije na univerzi v Tűebingenu, kjer je leta

1569 tudi magistriral. S slovenskim jezikom se je seznanil prav med študijem,

slovensko besedje pa je sprejel tudi v svoj nemško-latinsko-slovensko-italijanski

slovar »Dictionarium Quatuor Lingauarum«.

Do svojega tridesetega leta je prevedel celotno Biblijo, ki jo je izdajal po delih iz

stare zaveze v prvi ljubljanski tiskarni v letih od 1575 do 1580. Zaradi prepovedi

tiskanja na Kranjskem je bila natisnjena v 166 dneh, in sicer v kar 1.500 izvodih.

V dežele Notranje Avstrije so jo skrivaj prevažali v sodih in skrinjah.

Dalmatinov prevod Svetega pisma dejansko predstavlja prvo knjigo v narodnem

jeziku, pa tudi začetek kontinuiranega pismenstva mnogih narodov. Gotski

prevod iz 4. stoletja je pomenil začetek germanske pisave, staroslovanski

prevod bratov Cirila in Metoda iz 9. stoletja pa začetek pismenstva slovanskih

narodov. Celotne prevode knjig smo Slovenci dobili hkrati z Angleži, Danci,

Francozi, Španci, Švedi in Islandci. Sveto pismo, ki je prevedeno v 1907

svetovnih jezikov, je tako še dandanes največkrat prevedena knjiga na svetu.

Dalmatinov oziroma slovenski prevod Biblije je med prvo dvajseterico.



179Petrol, d.d., Letno poročilo 2002

Biblija

(grško knjižice
ali knjige iz

grškega
poimenovanja za

papirovo drevesce
byblos po

starofeničanskem
pristanišču

Byblos)
Delo obsega 1.520 strani velikega formata, ki so na začetku posameznih knjig

okrašene z 222 bogatimi lesorezi, na začetku posameznih poglavij pa z ilumini-

ranimi začetnicami.

Poleg prevoda vseh 76 svetopisemskih knjig vsebuje tudi nemško posvetilo

kranjskim deželnim stanovom, v katerem opisuje prevajalsko delo in pomen

slovenskega prevoda, ter predgovor v slovenskem jeziku, kjer med drugim na-

tančno razlaga tudi glavne nauke evangeličanske veroizpovedi.

Brez dvoma gre za enkratno, nadčasno in nadideološko umetnino, ki presega

verske in cerkvene cilje slovenskih protestantov. S svojo versko, filozofsko,

pesniško in zgodovinsko vsebino predstavlja temelj verskih naukov in evropske

kulture nasploh, hkrati pa tudi temeljni kamen narodne identitete v evropski

duhovni nadstavbi. Dalmatinova Biblija je pomenila osnovo za povezovanje

istomislečih razumnikov zunaj političnih okvirov in meja. Osnovo, ki je v 19.

stoletju vodila k političnemu povezovanju Slovencev in ne nazadnje k samostoj-

nosti in lastni slovenski državi.

Dalmatinova Biblija sodi med redka dela, ki so se izognila protireformacijskemu

požigu protestantskih knjig. Ohranjena je v 78 evidentiranih primerkih doma

(36) in v tujini (78).
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Petrol,

Slovenska naftna družba, d. d.,

Dunajska 50, 1527 Ljubljana
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