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22. marec 2006

16. maj 2006

2. julij 2006

4. avgust 2006

CELOVITA PLINIFIKACIJA

SKUPŠČINA DRUŽBE
PETROL D.D., LJUBLJANA

ŠIRITEV GOSTINSKE
PONUDBE

NOVA DRUŽBA V SKUPINI

USPEŠNO IZPELJAN
16. TRADICIONALNI
LIKOVNI NATEČAJ

NADZORNI SVET
PETROL D.D., LJUBLJANA

Prehod na poročanje
v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega
poročanja, dva
nova člana NS in
sprememba statuta

Otvoritev na Lukovici

Podpisana
koncesijska
pogodba z občino
Slovenske Konjice
Petrol Plin, d.o.o., je izbran za
koncesionarja za oskrbo
z zemeljskim plinom v občini
Slovenske Konjice. Ob koncu
leta 2006 smo v skupini Petrol
tako upravljali z 22 koncesijami
za oskrbo s plinom. Kupce smo
konec leta 2006 oskrbovali tudi
preko 1.572 plinohramov za
prodajo utekočinjenega
naftnega plina.

Skupščina družbe Petrol d.d.,
Ljubljana na svoji 14. seji odloči,
da se letno računovodsko
poročilo in vsi medletni
računovodski izkazi družbe od
1. januarja 2006 dalje pripravljajo
samo v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega
poročanja. Na nadomestnih
volitvah dveh novih članov
nadzornega sveta sta
imenovana Bojan Šrot in Aleš
Marinček. Potrjene so tudi
predlagane spremembe statuta
in spremembe dejavnosti
družbe.

Odprt je nov sodoben gostinski
objekt na Lukovici, s katerim
upravlja podjetje Marché
Gostinstvo, d.o.o..
10. maj 2006

Ustanovljen
Petrol VNC
Petrol VNC, d.o.o., je nova
odvisna družba v skupini.
V družbi, ki opravlja funkcijo
varovanja, ima Petrol d.d.,
Ljubljana stoodstotni lastniški
delež.

IZBOR REVIZORJA DRUŽBE

17. maj 2006

Imenovan je BDO EOS
Skupščina družbe Petrol d.d.,
Ljubljana na svoji 15. seji
za revizorja družbe in skupine
za revidiranje nekonsolidiranih
in konsolidiranih računovodskih
izkazov za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo BDO EOS
Revizija, d.o.o..

JAVNA OBJAVA SODBE
VIŠJEGA SODIŠČA

Finančno ugoden razplet
za Petrol d.d.,
Ljubljana
Družba Petrol d.d., Ljubljana
17. maja 2006 prejme sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani in po njej tudi
odškodnino v višini 947 mio SIT
(4 mio EUR) s pripadajočimi
obrestmi, zaradi nerazumno dolgih
rokov pri odločanju v upravnem
postopku. Petrol d.d., Ljubljana ima
iz tega naslova 996 mio SIT (4,2 mio
EUR) drugih poslovnih prihodkov.

»Otroci odraslim«
z nagrajenimi
umetninami 173-ih
vrtcev in šol
Gre za družbeno akcijo in
dogodek Petrola v podporo
likovni ustvarjalnosti najmlajših.
Člani strokovne žirije izbirajo
med več kot 1700 deli.
Spontanost mladih in umetniško
doživljanje realnega in
imaginarnega znova navdušita
obiskovalce.
5. julij 2006
ŠIRITEV MALOPRODAJNE
MREŽE

Petrol v Povirju odpre
300. bencinski servis

Viktor Baraga novi
predsednik NS

28. avgust 2006

29. september 2006

27. oktober 2006

14. december 2006

NAGRADA ZA SPLETNO
MESTO

SPORAZUM O STRATEŠKEM
SODELOVANJU

PISMO O NAMERI

PIONIRJI JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA
V ZDRAVSTVU

ŠIRITEV OMREŽJA

Petrol in Lukoil skupaj
na trge srednje in
jugovzhodne Evrope

Petrolovo spletno mesto je
prejelo nagrado za najboljšo
poslovno in upravno stran
v Sloveniji v kategoriji avtomobilizem. Po besedah žirije je
»osveženi spletni nastop Petrola
zbral največ točk žirije predvsem
zaradi ogromne vsebinske
podlage. Profesionalnost in
zanesljivost spletnega mesta
pa dopolnjujeta siceršnji vtis
podjetja.«

Petrol d.d., Ljubljana podpiše
z družbo Lukoil podpiše pismo
o nameri ustanovitve skupnega
podjetja za prodajo naftnih
proizvodov v Sloveniji in
jugovzhodni Evropi.
13. september 2006
TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE

Petrol Primadiesel –
iz spoštovanja do
narave
V skladu s strategijo razvoja uvede
Petrol visokokakovostno dieselsko
gorivo nove generacije. Kupci ga
sprejmejo zelo pozitivno. Po
testiranjih Primadiesel optimalno
vpliva na moč in delovanje motorja,
njegova uporaba pa predvsem
manj obremenjuje okolje.

S podpisom pisma o nameri
izrazita Petrol d.d., Ljubljana
in Montenegro Bonus Cetinje
interes za poslovno sodelovanje
na naftnem trgu Črne gore in
širše regije. To zajema
sodelovanje na področju
skladiščenja, upravljanja in
prodaje naftnih derivatov ter
gradnje bencinskih servisov.

Sodelovanje Splošne
bolnišnice Brežice in
Petrola za prenovo
njenega energetskega
sistema
Petrol d.d., Ljubljana podpiše
s Splošno bolnišnico Brežice
pogodbo o izvedbi projekta
celovite oskrbe z energijo.
Gre za prvi projekt na področju
učinkovite rabe energije v javnem
sektorju s specifično obliko
financiranja s strani tretjega (TPF).

Celotni poslovni izid:

36,1 mio EUR (8,6 mrd SIT)

45,8 mio EUR (11 mrd SIT)

Dobičkovnost
operativnega
poslovanja:
1,23

23. avgust 2006
STRATEŠKO
NAČRTOVANJE

Naložbe v stalna
sredstva skupine Petrol:

Potrjen strateški
načrt skupine

119,5 mio EUR (28,6 mrd SIT)

Sprejet je pomemben dokument
za nadaljnji razvoj skupine.
Nadzorni svet obravnava in
potrdi »Strateški poslovni načrt
skupine Petrol za obdobje
2006 – 2010«.

Prodaja proizvodov iz
nafte skupine Petrol:

Produktivnost stroškov
dela (HIR): 1,59

1,96 mio ton

Prodaja utekočinjenega
naftnega plina,
zemeljskega plina
in tehničnih plinov
skupine Petrol:

Dolgoročna
zadolženost:
0,37

Družba preda uporabi najnovejši
bencinski servis na primorski
avtocesti – jubilejni tristoti
v Sloveniji.

27. avgust 2006

www.petrol.si
prejme Netko 2006
za odličnost

Čisti poslovni izid:

1,95 mrd EUR (468 mrd SIT)

Dr. Jože Zagožen 1. avgusta
odstopi s položaja predsednika
nadzornega sveta družbe Petrol
d.d., Ljubljana. Za novega
predsednika nadzornega sveta je tri
dni zatem izvoljen Viktor Baraga.

73 tisoč ton

Pomembnejši dosežki in dogodki minulega leta
Petrol v Črno goro
in naprej

Donos na kapital: 8,9 %

Čisti prihodki
od prodaje:

Zemeljski plin
v Slovenski Bistrici
Petrol Plin, d.o.o., po razpisu,
izboru in pogodbi poskrbi za
plinifikacijo celotne občine.

To so naši izzivi

Dogodki po koncu
obračunskega
obdobja

Prihodki od prodaje
dopolnilnega asortimenta
in drugega trgovskega
blaga:

6. februar 2007
JAVNA OBJAVA
IN OBVESTILO
OKROŽNEGA SODIŠČA

Število bencinskih
servisov bo konec
leta 2007:

228 mio EUR (54,6 mrd SIT)

382, v Sloveniji 315,
v Bosni in Hercegovini
39, na Hrvaškem 25
in 3 v Srbiji.

December 2006
DOKAPITALIZACIJA

Tožbeni zahtevek
proti Petrolu zavrnjen

Širitev v Srbiji

Petrol d.d., Ljubljana prejme
obvestilo, da je sodba Okrožnega
sodišča v Ljubljani – s katero je bil
v gospodarskem sporu tožeče stranke
Unis Komerc Holding, d.d., Sarajevo
proti toženi stranki Petrol d.d., Ljubljana
zaradi plačila 2.110.193,50 USD s p.p.
od 3. oktobra 1990 dalje do plačila
tožbeni zahtevek zavrnjen – postala
pravnomočna. 31. decembra 2006 je
imela družba v ta namen delno vnaprej
vračunano glavnico in obresti v višini
798 mio SIT (3,3 mio EUR), ki jih je
odpravila v prihodke že v letu 2006.

Petrol d.d., Ljubljana
dokapitalizira podjetje
Petrol, d.o.o., Beograd
v višini 1,2 mrd SIT (5 mio EUR).

Prodaja električne
energije skupine Petrol:
214.864 MWh

Stanje zaposlenih
v skupini Petrol in na
najemnih bencinskih
servisih bo konec
leta 2007:
2.915

Koncesije in plinohrami
Skupina Petrol bo v letu 2007
upravljala z 22 plinskimi koncesijami
in 1.950 plinohrami.
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LETNO POROČILO PETROL 2006

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI

Skupina Petrol - Pomembnejši
podatki in kazalniki 2006
SKUPINA PETROL
po Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja

2006

Čisti prihodki od prodaje

465,2 mrd SIT

1.941,4 mio EUR

420,2 mrd SIT

1.753,5 mio EUR

1

7,4 mrd SIT

30,9 mio EUR

5,8 mrd SIT

24,0 mio EUR

Poslovni izid iz poslovanja

11,3 mrd SIT

47,1 mio EUR

6,8 mrd SIT

28,5 mio EUR

Čisti poslovni izid

11,9 mrd SIT

49,8 mio EUR

8,4 mrd SIT

35,0 mio EUR

Operativni poslovni izid

Kapital
Bilančna vsota
Naložbe v stalna sredstva
EBITDA2
3

9,3 mrd SIT

38,8 mio EUR

12,6 mrd SIT

52,7 mio EUR

17,6 mrd SIT

73,3 mio EUR

13,2 mrd SIT

54,9 mio EUR

1,35

Nekratkoročna zadolženost

0,25

0,36

Čisti poslovni izid na kapital

13,2 %

10,2 %

Število maloprodajnih mest na dan 31.12.

6

847,9 mio EUR

1,14

Število zaposlenih (skupaj z zaposlenimi na
franšiznih bencinskih servisih) na dan 31.12.

5

355,6 mio EUR

203,2 mrd SIT

1,45

Tečaj delnice na zadnji
trgovalni dan leta

4

85,2 mrd SIT

843,4 mio EUR

1,17

Knjigovodska vrednost delnice

3

396,8 mio EUR

HIR4

6

2

95,1 mrd SIT
202,1 mrd SIT

Dobičkovnost operativnega poslovanja

Čisti poslovni izid na delnico5

1

2005

4.617 SIT

19 EUR

3.537 SIT

15 EUR

40.256 SIT

168 EUR

36.655 SIT

153 EUR

118.361 SIT

494 EUR

70.741 SIT

295 EUR

2.768

2.693

361

348

Operativni poslovni izid = (kosmati poslovni izid - stroški iz poslovanja)+ekološka amortizacija 				
EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija				
Dobičkovnost operativnega poslovanja = (operativni poslovni izid + (stroški iz poslovanja-ekološka amortizacija)) /
(stroški iz poslovanja-ekološka amortizacicija)
HIR (Human investment ratio) = (operativni poslovni izid + stroški dela) / stroški dela. Stroški dela, upoštevani v izračunu HIR, vključujejo vse
stroške, ki so povezani s stroški dela v skupini Petrol ter na franšiznih bencinskih servisih.				
Čisti poslovni izid na delnico = čisti poslovni izid posl. leta / tehtano povprečno št. izdanih navadnih delnic brez lastnih delnic.
Knjigovodska vrednost delnice = kapital / št. izdanih navadnih delnic



Organska rast

Energično leto v rasti.
Etično v skrbi.
Enotno v povezovanju.
Enkratno v novih prijateljstvih.
Edinstveno v novih spoznanjih.
Tudi z vašo pomočjo.
Odprite ga v podrobnostih...

Skupina Petrol

12

Poslanstvo, vizija, vrednote

13

Osem strateških ciljev skupine Petrol 2006-2010

14

Odločujoči vplivi na poslovanje

15

Poročilo predsednika uprave

18

Predstavitev uprave

22

Poročanje po šestem odstavku 70. člena zakona o gospodarskih družbah

25

Člani nadzornega sveta 2006

28

Delovanje nadzornega sveta

29

Sistem vodenja in upravljanja

33

Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb

36

I.

DELNICA DRUŽBE

39

II.

NAFTNO - TRGOVSKA DEJAVNOST

51

III.

IV.

Prodaja proizvodov iz nafte

56

Prodaja dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga

64

Prodaja storitev

64

ENERGETSKA IN EKOLOŠKA DEJAVNOST

67

Prodaja in distribucija plina

72

Proizvodnja, prodaja in distribucija električne in toplotne energije

73

Projekti učinkovite rabe energije

74

Ekologija

76

NALOŽBE, INFORMACIJSKA PODPORA IN MERJENJE

79

ZADOVOLJSTVA KUPCEV

V.

Naložbe

84

Informacijska podpora

86

Merjenje zadovoljstva kupcev

89

POSLOVNA TVEGANJA
Upravljanje s tveganji

93
96

Notranja revizija

104

Boniteta podjetja

105

VI.

VII.

ZAPOSLENI
Gibanje števila zaposlenih

112

Usposabljanje

114

Motiviranje

114

Varnost in zdravje pri delu

116

SISTEM KAKOVOSTI, VAROVANJE OKOLJA
IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

VIII.

107

119

Sistem kakovosti

124

Varovanje okolja

128

Družbena odgovornost

133

PODJETJA V SKUPINI PETROL

137

Podjetja v skupini Petrol

142

Obvladujoča družba: Petrol d.d., Ljubljana

144

Odvisne družbe: Petrol-Trade H.M.B.H.

146

Cypet-Trade Ltd.

147

Cypet-Oils Ltd.

148

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.

149

Petrol Skladiščenje, d.o.o.

150

Petrol Tehnologija, d.o.o.

152

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb

154

Petrol BH Oil Company, d.o.o.

156

Petrol, d.o.o., Beograd

158

Petrol VNC, Varnostno nadzorni center, d.o.o.

160

Petrol Plin, d.o.o.

161

Petrol Energetika, d.o.o.

163

Skupaj obvladovane družbe: Geoenergo, d.o.o.

166

Instalacija, d.o.o., Koper

168

Karkasa, d.o.o.

169

Pridružene družbe: Aquasystems, d.o.o.

170

Geoplin, d.o.o.

170

Marche Gostinstvo, d.o.o.

170

Ogrevanje Piran, d.o.o.

170

12

LETNO POROČILO PETROL 2006

SKUPINA PETROL

Veliki in prilagodljivi
Skupina Petrol je druga največja slovenska skupina
po prihodkih. Velikost nadgrajujemo s prilagodljivo
inovativnostjo in sistematično skrbjo za okolje.
Smo največja slovenska energetska skupina. Primarno področje našega
poslovanja ostaja opravljanje naftno-trgovske dejavnosti, narava poslovanja
pa temelji na zanesljivosti, gradnji zaupanja in trajni organski širitvi
dejavnosti. Uvajamo in razvijamo energetske dejavnosti, ki vključujejo
predvsem trženje plinske, toplotne in električne energije ter vodenje
energetskih in ekoloških projektov. To predstavlja osrednje razvojno
področje skupine.

Zanesljivost, gradnja zaupanja
in trajna organska rast
Upravljamo z uveljavljeno krovno in izdelčnimi blagovnimi znamkami.
Naša največja konkurečna prednost je razvejana in sodobna mreža
bencinskih servisov. S pomočjo strateškega povezovanja postajamo vedno
pomembnejši regionalni partner.

SKUPINA PETROL - UVOD

POSLANSTVO

Zanesljivost, prijaznost in
zaokroževanje ponudbe
V Petrolu z zaokroženo ponudbo energetsko-ekoloških proizvodov in
storitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo
potrošnikov v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope. Prek razvejane
mreže bencinskih servisov voznikom ponujamo vse, kar potrebujejo za
varno in udobno pot, gospodinjstvom pa zagotavljamo vso toploto, ki jo
potrebujejo za dom – na dom.

VIZIJA

Energetsko vrhunski,
celostno ekološki
Petrol bo vrhunski ponudnik celostnih energetskih in ekoloških proizvodov
in storitev, ki bo v Sloveniji in jugovzhodni Evropi prepoznan kot ena
najsodobnejših, najbolj dinamičnih, zaupanja vrednih in trajnostno
naravnanih energetskih družb.

VREDNOTE

To je posebna oblika
odgovornosti
V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih kupcev, dobaviteljev,
poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja
uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi,
upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša
evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja in trajnostni razvoj.
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OSEM STRATEŠKIH CILJEV SKUPINE PETROL 2006 - 2010

Kaj bomo dosegli - od
ohranitve položaja tržnega
vodje do povečevanja
vrednosti za lastnike
Z namenom doseganja rasti in dobičkonosnosti smo si
v skupini Petrol za obdobje 2006 – 2010 zastavili osem
temeljnih strateških ciljev:
1. Na področju trgovine z naftnimi derivati v Sloveniji bomo ohranili
položaj tržnega vodje.
2. V jugovzhodni Evropi bomo pomembna energetska družba.
3. Postali bomo še bolj dinamična, prilagodljiva in h kupcu usmerjena
energetska družba.
4. Člani skupine bomo partner javnemu in zasebnemu sektorju.
5. Procese oskrbe z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom ter
električno energijo bomo nadgradili z vertikalno in horizontalno rastjo.
6. Skrbeli bomo za okolje, v katerem delujemo. To pomeni zagotavljanje
celovite oskrbe z energijo, izvajanje učinkovite rabe primarne energije
in izvajanje zahtevnih ekoloških projektov.
7. Gradili bomo poslovno odličnost in kakovost poslovanja, skrbeli za
zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.
8. Predvsem pa - povečevali bomo vrednost podjetja za lastnike.

SKUPINA PETROL - ODLOČUJOČI VPLIVI

ODLOČUJOČI VPLIVI NA POSLOVANJE

Oblikovanje cen
in pomembni tečaji
Skupina Petrol je bila tudi v letu 2006 vezana na vladno
uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.
Od 1. januarja do 8. julija 2006 so se cene motornih bencinov in srednjih
destilatov oblikovale v skladu z uredbo, ki jo je Vlada Republike Slovenije
sprejela s 1. januarjem 2006.
Vlada Republike Slovenije je 6. julija 2006 sprejela novo uredbo o
oblikovanju cen naftnih derivatov. Z njo je veljavnost prejšnje uredbe
podaljšala do 8. oktobra 2006. Po njej se je cena za posamezen naftni
derivat oblikovala enako kot po uredbi, ki je bila v veljavi do 8. julija 2006.

KAKO SE JE OBLIKOVALA CENA NAFTNIH DERIVATOV
DO JESENI 2006

Uredba Vlade Republike Slovenije je določala oblikovanje cene
posameznega naftnega derivata kot povprečne 28-dnevne borzne cene
obdobja. V izračunu samega povprečja se ni upoštevalo 5 najvišjih in 5
najnižjih dnevnih kotacij. Uredba je določala maržo v višini, kot je veljala
ob sprejemu uredbe dne 1. avgusta 2005 in se v času trajanja uredbe ni
spreminjala.

NOVA OKTOBRSKA UREDBA PREPOLOVI OBDOBJE
SPREMINJANJA CEN

Vlada Republike Slovenije je jeseni sprejela novo uredbo o oblikovanju
cen naftnih derivatov, ki velja od 9. oktobra 2006 dalje. Po novi uredbi
se cene naftnih derivatov, ki so državno regulirane – to so motorni
bencini, dieselsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje – spreminjajo
vsakih štirinajst dni.
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Izhodišče pri oblikovanju cen tako od 9. oktobra predstavlja povprečna
štirinajstdnevna borzna cena brez izločanja kotacij. Pomembno dejstvo,
ki je vplivalo na poslovanje, pa je, da so se z novo uredbo spremenile
tudi marže pri motornih bencinih in dieselskem gorivu, pri ekstra lahkem
kurilnem olju pa so ostale nespremenjene.

GIBANJE CEN SUROVE NAFTE V 2006

Cene surove nafte so bile zelo spremenljive. Gibale so se od 55,90 USD
do 78,70 USD za sodček. Povprečna nabavna cena surove nafte na
svetovnem naftnem trgu je v minulem letu znašala 65,15 USD za sodček,
kar je za skoraj dvajset odstotkov več kot v letu 2005. Cene proizvodov
iz nafte so posledično sledile temu trendu.						

TEČAJ AMERIŠKEGA DOLARJA

Povprečni tečaj ameriškega dolarja po srednjem tečaju Banke Slovenije
je v letu 2006 znašal 191,09 SIT/USD, povprečni srednji tečaj evra pa
239,60 SIT/EUR. Povprečno letno menjalno razmerje med dolarjem
in evrom je bilo 1,26 USD/EUR.
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POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Presegli smo načrte
Za nami je dobro leto. Tudi po vaši zaslugi.
Zadovoljni smo s skupnimi rezultati,
uresničenimi priložnostmi in razlogi za
uspešno preseganje zastavljenih načrtov.
Med njimi so pravočasno predvidevanje, premišljene poslovne poteze,
zanesljivost, sodelovanje in hitro odzivanje na zahteve trga. Vse sami
pomembni dejavniki. Ključni pogoj za preteklo dobro delo pa je po mojem
mnenju vendarle en sam.

Pripravljenost na spremembe.
Petrol zanesljivo postaja odprta in samozavestna družba. Zanesljivost
ostaja prva in nepogrešljiva značilnost našega delovanja. Tako ustvarjamo
zaupanje med kupci in pogoje za stabilno rast med gospodarskimi
družbami.
V času izjemnega nihanja cen naftnih derivatov nam je z ustreznimi
ukrepi uspelo zagotavljati nemoteno oskrbo z vsemi energenti. To je naša
najpomembnejša naloga tudi za naprej. Stabilna in učinkovita oskrba z
energenti je postala prioriteta za celotno Evropo, mi pa smo odločeni ostati
aktivni udeleženci v tem procesu in prizadevanjih.
Vse naše regionalne aktivnosti izhajajo iz načrtovane in zapisane strategije
širitve na trge jugovzhodne Evrope. Podpisali smo pomemben okvirni
dogovor z ruskim podjetjem Lukoil o ustanovitvi skupne družbe, ki bo
delovala na področju prodaje naftnih derivatov na širših trgih Balkana.
V občini Pećinci smo kot prva tuja družba v Srbiji dobili pravico gradnje
distribucijskega omrežja za zemeljski plin. Podpisali smo tudi pismo o
nameri za sodelovanje na področju skladiščenja in prodaje energentov
s črnogorskim podjetjem Montenegro Bonus.

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Marko Kryžanowski
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Seveda, globalna konkurenca je vse ostrejša. Naša naloga in odgovornost
sta, da se hitro in učinkovito prilagajamo spremembam. Zato zunanje vplive
skozi našo dejavnost ustvarjalno prelivamo v korist delničarjev, zaposlenih
in okolja, v katerem delujemo.

Petrol postaja odprta in
samozavestna družba,
zanesljivost ostaja prva
in značilna prednost.
V ta namen smo oblikovali zelo jasno strategijo štirih stebrov, ki bodo
prispevali k dolgoročni stabilnosti poslovanja. Prihodnost družbe bo
temeljila na naftni dejavnosti, plinu, elektriki in ekologiji.
Slepili bi se, če bi trdili, da lahko neposredno vplivamo na cene surovin
in geopolitična dogajanja. Vemo pa, da z držo, zgledom, dobro strategijo
in odločnim delovanjem lahko vodimo skupino Petrol k spremembam in
poslovni odličnosti.
Izziv, ki je pred nami in kateremu smo sledili tudi v preteklem letu, je
oskrba s čisto in dostopno energijo. Poleg ohranjanja okolja to pomeni
predvsem nadaljnjo širitev in diverzifikacijo ponudbe ter spodbujanje njene
učinkovite rabe.
Posebno pozornost bomo še vedno namenjali ekologiji. Ta postaja tudi
s stališča današnjega poslovanja izredno pomembna in se razvija v
samostojno poslovno vejo. To vemo in uresničujemo, tako na ravni uvajanja
novih, okolju prijaznejših izdelkov in storitev kot pri sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi.

Izziv, ki je pred nami, je
učinkovita oskrba s čisto
in dostopno energijo.
Še naprej bomo pomembno soustvarjali in sodelovali pri razvoju našega
okolja. Nenazadnje je vsaka naša poteza usmerjena predvsem v koristi
za širše okolje, zaposlene, dobavitelje, delničarje, vlagatelje in seveda
končnega kupca. Ponosni smo, da smo s projekti družbene odgovornosti
tako globoko vpeti v delovanje našega okolja, tudi s pokroviteljstvom
športnih, kulturnih in ekoloških projektov.

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Rezultat dobrega dela in sodelovanja je ugled. Petrol ga uživa na trgih
od Avstrije do Rusije, Srbije in širše jugovzhodne Evrope. To dokazujejo
različni kazalci. Eden najpomembnejših je gotovo visoka rast vrednosti
delnice, ki je sledila in potrdila upravičenost smelih ciljev uprave,
prizadevanj zaposlenih in zaupanja partnerjev.
Petrol je in mora ostati vodilna energetska družba v Sloveniji. Še več, iz
slovenske rastemo v regionalno. To je le eden od ciljev, ki si jih bomo v
celotni upravi prizadevali uresničiti z vsem svojim znanjem in poslovnim
pogumom.
Vemo, da smo sposobni še bolje in še več. To nam bo z vami, vsemi
zaposlenimi in partnerji tudi uspelo.

Za nami je dobro leto. In to je šele začetek.
Marko Kryžanowski
Predsednik uprave
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PREDSTAVITEV UPRAVE

Marko Kryžanowski,
predsednik uprave
Petletno mandatno obdobje z začetkom 1. decembra 2005. Rojen leta 1966. Po
izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, zaključil predsedniški MBA
poslovne šole IEDC.

Igor Irgolič,
podpredsednik uprave odgovoren za trženje
Petletno mandatno obdobje z začetkom 1. decembra 2005. Rojen leta 1963. Po
izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, pozneje se je specializiral v
managementu.

Mag. Alenka Vrhovnik Težak,
članica uprave za finance
Petletno mandatno obdobje z začetkom 1. decembra 2005. Rojena leta 1968.
Po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, magistra ekonomskih
znanosti. V Petrolu zaposlena od leta 1995, od leta 2001 kot pomočnica članice
uprave za finance.

Boštjan Napast,
član uprave za energetiko
Petletno mandatno obdobje z začetkom 1. decembra 2005. Rojen leta 1971. Po
izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V Petrolu zaposlen od leta 1998.

Bojan Herman,
delavski direktor
Petletno mandatno obdobje, imenovan 25. septembra 2002. Rojen leta 1951.
Po izobrazbi gimnazijski maturant. V Petrolu zaposlen od leta 1975.

PREDSTAVITEV UPRAVE

Igor Irgolič, Alenka Vrhovnik Težak, Bojan Herman, Marko Kryžanowski, Boštjan Napast
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POROČANJE O GOSPODARSKIH DRUŽBAH PO ZAKONU

POROČANJE PO ŠESTEM ODSTAVKU 70. ČLENA ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Petrol d.d., Ljubljana kot družba, ki je zavezana k
uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom
šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja podatke po
stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna
pojasnila:
1. Struktura osnovnega kapitala družbe:
Vse delnice družbe so navadne imenske delnice z nominalno vrednostjo, ki dajejo
njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela
dobička (dividenda) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice so delnice enega razreda in so izdane v
nematerializirani obliki.
Graf strukture osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana na dan
31. decembra 2006 je prikazan v poglavju Delnica družbe.
Deset največjih delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2006
je navedenih v poglavju Delnica družbe.

2. Omejitve prenosa delnic:
Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

3. Kvalificirani deleži po ZPre-1:
31. decembra 2006 je na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o prevzemih
(v smislu doseganja kvalificiranega deleža):
• Slovenska odškodninska družba imetnica 412.009 delnic izdajatelja Petrol d.d.,
Ljubljana, kar predstavlja 19,75 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
• Skupina KAD imetnica 185.240 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, kar
predstavlja 8,88 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

4. Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo
posebne kontrolne pravice:
Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

5. Delniška shema za delavce:
Družba nima delniške sheme za delavce.
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6. Omejitev glasovalnih pravic:
Omejitve glasovalnih pravic ni.

7. Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev
prenosa delnic ali glasovalnih pravic:
Družbi tovrstni dogovori niso znani.

8. Pravila družbe o:
- imenovanju ter zamenjavi članov organov
vodenja ali nadzora:
Člane uprave imenuje nadzorni svet. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Člani nadzornega sveta so dolžni skrbno in odgovorno
izbrati upravo. Nadzorni svet najprej določi kriterije za izbiro kandidatov, nato
poišče kriterijem primerne kandidate za upravo. Nadzorni svet imenuje upravo,
če razpolaga z ustreznim in primernim kandidatom takoj na seji, ko razpravlja o
imenovanju uprave, lahko pa se pred tem imenovanjem odloči za interni ali javni
razpis. Če se nadzorni svet odloči za objavo razpisa za imenovanje uprave, imenuje
za izvedbo razpisa in oblikovanje predlogov kandidatov za upravo tričlansko
razpisno komisijo. Nadzorni svet ponovno imenuje upravo v roku enega leta pred
iztekom mandata in praviloma najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
Če skupščina družbe izglasuje upravi nezaupnico, se mora nadzorni svet takoj
po seji skupščine opredeliti do odpoklica posameznega člana uprave. Ne glede
na gornje lahko nadzorni svet po svoji presoji odpokliče upravo iz razlogov, ki jih
opredeljuje zakon.
Nadzorni svet lahko največ za obdobje enega leta imenuje svoje posamezne člane
za namestnika manjkajočega ali zadržanega člana uprave. Ponovno imenovanje ali
podaljšanje mandata je dopustno, če celotni mandat s tem ni daljši od enega leta.
Nadzorni svet je dolžan upravo, ki pomanjkljivo izvaja naloge iz svoje pristojnosti,
takoj obvestiti o svojih ugotovitvah in mnenjih ter ji določiti najkrajši možni rok za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Če uprava v določenem roku ne doseže
pričakovanih rezultatov, nadzorni svet odloča o odpoklicu članov uprave.
Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest voli skupščina družbe
z večino glasov navzočih delničarjev, tri pa svet delavcev družbe. Člani nadzornega
sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev
mora biti sprejet s tričetrtinsko večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica
članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim
splošnim aktom.

- spremembah statuta:
Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
odloča o spremembah statuta.

POROČANJE O GOSPODARSKIH DRUŽBAH PO ZAKONU

9. Pooblastila članov poslovodstva,
zlasti glede lastnih delnic:
Pooblastila članov poslovodstva so opredeljena v poglavju o upravljanju družbe. Sicer
pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

10. Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati,
se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe
kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne
ponudbe:
Družbi niso znani taki dogovori.

11. Dogovori med družbo in člani njenega organa
vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo
nadomestilo, če ti zaradi javne prevzemne ponudbe
odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga
ali njihovo delovno razmerje preneha:
V primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz utemeljenih
poslovno-ekonomskih razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe,
so člani uprave upravičeni do odpravnine.
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ČLANI NADZORNEGA SVETA 2006

Viktor Baraga,
predsednik nadzornega sveta
Častni konzul Avstralije v Republiki Sloveniji.
Za štiriletno mandatno obdobje imenovan na 11. skupščini delničarjev
4. aprila 2005. Začetek mandatnega obdobja: 16. julij 2005. 4. avgusta 2006
je bil na 20. seji nadzornega sveta imenovan za predsednika nadzornega sveta
za čas trajanja mandata.

Dr. Jože Zagožen,
predsednik nadzornega sveta do 1. avgusta 2006
Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o.
Za štiriletno mandatno obdobje imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.
Začetek mandatnega obdobja: 5. april 2005. 1. avgusta 2006 je odstopil z mesta
člana in predsednika nadzornega sveta.

Milan Podpečan,
podpredsednik
Predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Za štiriletno mandatno obdobje imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.
Začetek mandatnega obdobja: 5. april 2005.

Matjaž Gantar,
predstavnik kapitala
Direktor družb KD Group in KD Holding.
Za štiriletno mandatno obdobje imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.
Začetek mandatnega obdobja: 5. april 2005.

Bojan Šrot,
predstavnik kapitala
Župan mestne občine Celje, odvetnik.
Na 14. skupščini delničarjev 14. marca 2006 imenovan za obdobje
od 14. marca 2006 do 5. aprila 2009.

Aleš Marinček,
predstavnik kapitala
Svetovalec direktorice Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS.
Na 14. skupščini delničarjev dne 14. marca 2006 imenovan za obdobje
od 14. marca 2006 do 5. aprila 2009.

ČLANI NADZORNEGA SVETA

Samo Gerdin,
predstavnik zaposlenih
Za štiriletno mandatno obdobje imenovan na seji sveta delavcev 9. februarja 2005.
Začetek mandatnega obdobja: 21. februar 2005.

Cvetka Žigart,
predstavnica zaposlenih
Za štiriletno mandatno obdobje imenovana na seji sveta delavcev 9. februarja 2005.
Začetek mandatnega obdobja: 21. februar 2005.

Ciril Pirš,
predstavnik zaposlenih
Za štiriletno mandatno obdobje ponovno imenovan na seji sveta delavcev
9. februarja 2005. Začetek mandatnega obdobja: 21. februar 2005.

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Usklajeno
V letu 2006 se je nadzorni svet sestal na dvanajstih
sejah. Njegovo delovanje je bilo usklajeno s poslovnikom
o delu nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta
je seje skliceval pisno ter vsakič tudi določil dnevni red
seje. Člani so hkrati z vabili prejeli tudi gradiva, ki so bila
obravnavana na posamezni seji nadzornega sveta.
To jim je omogočalo, da so se z vsebinami pravočasno seznanili, se na
seje nadzornega sveta pripravili ter sprejemali ustrezne sklepe. Če so
člani nadzornega sveta želeli dodatna pojasnila k posameznim temam, so
člani uprave podrobneje utemeljevali gradiva neposredno na sejah ali pa
odgovarjali na naslednji seji.
Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme pripravili, podajali
konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno dobro pripravljenih in
celovitih informacij, ki so jih prejeli od uprave družbe, kompetentno
sprejemali poslovne odločitve v skladu z zakonskimi pooblastili.
Na seje nadzornega sveta je bila vedno povabljena tudi uprava družbe.
Sodelovanje med člani sveta in upravo je bilo dobro. Potekalo je v
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prizadevanjih za konstruktivno usklajevanje medsebojnih predlogov in
stališč ter v dobro družbe.
Neposredno po sejah nadzornega sveta je predsednik nadzornega sveta
podal izjavo za medije.

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE

Četrtletno, polletno in devetmesečno
poročilo za leto 2006
Na 18. seji nadzornega sveta dne 10. maja 2006 je uprava poročala o
poslovanju družbe v prvem četrtletju leta 2006. Nadzorni svet se je seznanil
s poročilom o poslovanju skupine Petrol v prvih treh mesecih leta 2006 ter
ocenil, da so rezultati poslovanja dobri.
Poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih šestih mesecih leta 2006 je
bilo obravnavano na 20. seji, 4. avgusta 2006. Člani nadzornega sveta
so ugotovili, da so rezultati poslovanja dobri in da presegajo načrtovane.
Na isti seji je uprava predstavila tudi proces spremljanja in obvladovanja
poslovnih procesov.
Poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2006 je
bilo obravnavano na 22. seji, 16. novembra 2006.

Poslovna politika skupine Petrol za leto 2006
Na 12. seji nadzornega sveta, 1. februarja 2006, je bila obravnavana
Poslovna politika skupine Petrol za leto 2006, z osnovnimi usmeritvami
za doseganje poslovnih ciljev v obravnavanem letu. Potem ko je uprava
podrobno predstavila osrednja razvojna področja, je nadzorni svet sprejel
predstavljeno Poslovno politiko skupine Petrol za leto 2006.

Strateški poslovni načrt skupine Petrol
v obdobju 2006 - 2010
Na 21. seji, 23. avgusta 2006, je uprava predstavila nadzornemu svetu
Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2006 - 2010.
Obravnavana je bila razvojna vizija Petrola, oblikovanje holdinške
skupine ter poslovno partnersko povezovanje z internacionalizacijo
in vertikalno integracijo prek odvisnih družb. Njen poglavitni cilj je
učinkovito širjenje na nove trge in dejavnosti. Nadzorni svet je sprejel in
potrdil Strateški poslovni načrt skupine Petrol v obdobju 2006 - 2010,

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

kot ga je predlagala uprava. Pooblastil je upravo družbe, da izvede vse
korake, ki so potrebni za njegovo uresničenje.

Poslovna politika skupine Petrol v letu 2007
Nadzorni svet je na 23. seji, 20. decembra 2006, obravnaval in potrdil
predlog Poslovne politike skupine Petrol v letu 2007, kot ga je predlagala
uprava družbe. Na isti seji je potrdil tudi Finančni koledar družbe za
leto 2007.

DRUGE POMEMBNEJŠE OBRAVNAVANE TEME

Izvolitev dveh članov nadzornega sveta
Na 13. seji, 3. februarja 2006, so člani nadzornega sveta predlagali
skupščini v izvolitev za člana nadzornega sveta g. Bojana Šrota in
g. Aleša Marinčka za čas trajanja do konca mandata bivših članov
nadzornega sveta, ki ju nova člana nadomestita.

Sklic skupščine
Nadzorni svet je na 15. seji, 31. marca 2006, sprejel sklep o sklicu
skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana, podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2005 ter spremembi
statuta družbe.

Prenova in uskladitev poslovnika o delu nadzornega
sveta s kodeksom upravljanja javnih delniških družb
Na 16. seji, 4. aprila 2006, je nadzorni svet sprejel Poslovnik o delu
nadzornega sveta, ki je usklajen s kodeksom upravljanja javnih
delniških družb.

Izvolitev predsednika nadzornega sveta
Potem ko je dr. Jože Zagožen 1. avgusta 2006 odstopil s funkcije člana in
predsednika nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je nadzorni svet
na 20. konstitutivni seji 4. avgusta 2006 za predsednika nadzornega sveta
družbe Petrol d.d., Ljubljana izvolil g. Viktorja Barago.
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POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Na 24. seji, dne 23. februarja 2007, je nadzorni svet obravnaval Poročilo o
nerevidiranih poslovnih rezultatih skupine Petrol za leto 2006. Ugotovil je,
da so bili rezultati poslovanja dobri, saj so bili vsi ključni kazalci uspeha,
načrtovani za leto 2006, doseženi oziroma preseženi.
Na svoji 25. seji, dne 5. aprila 2007, je nadzorni svet v navzočnosti
pooblaščenega revizorja obravnaval Letno poročilo za leto 2006. Na
podlagi preveritve Letnega poročila za leto 2006 in računovodskih izkazov
s pojasnili ter poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet brez
pripomb potrdil Letno poročilo družbe in skupine o poslovanju v letu 2006.
Ljubljana, 5. aprila 2007
Viktor Baraga

Predsednik nadzornega sveta

VODENJE IN UPRAVLJANJE PETROL D.D., LJUBLJANA

SISTEM VODENJA IN UPRAVLJANJA

Kako poteka upravljanje družbe
Upravljanje družbe Petrol d.d., Ljubljana deluje po
dvotirnem sistemu. Družbo vodi uprava, njeno delovanje
pa nadzoruje nadzorni svet. Upravljanje družbe
Petrol d.d., Ljubljana temelji na zakonskih določilih,
statutu kot temeljnem pravnem aktu, internih aktih
in na uveljavljeni ter splošno sprejeti dobri poslovni praksi.
SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO

Družbo Petrol d.d., Ljubljana vodi uprava samostojno in na lastno
odgovornost. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Ima predsednika
uprave, enega ali več podpredsednikov in enega ali več članov uprave. Eden
od članov uprave je delavski direktor, ki soodloča le o tistih vprašanjih,
ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike in nima
pooblastila za zastopanje družbe.
V letu 2006
je bila uprava
petčlanska

Skupno število članov uprave je najmanj tri in največ šest. Konkretno
število članov uprave določi nadzorni svet družbe s sklepom o imenovanju.
V letu 2006 je bila uprava petčlanska.

PETLETNI MANDAT ČLANOV UPRAVE

Mandat članov uprave traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave skupaj z enim
podpredsednikom ali posameznim članom uprave. Posamezni
podpredsedniki ali člani uprave zastopajo družbo le skupaj s
predsednikom uprave.
Zastopniki
potrebujejo
soglasje
nadzornega
sveta

Zastopniki potrebujejo soglasje nadzornega sveta za pridobitev ali
odsvojitev lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitev družb in
poslovnih enot. Prav tako za najem ali dajanje posojil, ki v posamičnem
primeru presegajo pet odstotkov celotnega kapitala družbe ali drugih
posamičnih investicij, ki presegajo pet odstotkov celotnega kapitala.
Soglasje potrebujejo tudi za podelitev prokure in za dovolitev hipotek.
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SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Skladno z uveljavljeno zakonodajo oziroma zakonom o gospodarskih
družbah je skupščina delničarjev organ družbe, v katerem delničarji
uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Sklicevanje skupščine je
urejeno s statutom družbe, skladno z veljavno zakonodajo.
Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega
sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj pet odstotkov
osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora
ob zahtevi posredovati upravi tudi dnevni red skupščine ter obrazložena in
utemeljena namen in razlog sklica.

SKLICEVANJE ZASEDANJ SKUPŠČINE

Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev družbe mesec dni pred
zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Datum objave v
Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja
skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD). V objavi sklica zasedanja skupščine uprava navede čas in
kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen
dnevni red in predloge sklepov.
Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma
delničarje, v časniku Delo, na borznem informacijskem sistemu SEOnet
Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in na svoji spletni strani.

VODENJE IN UPRAVLJANJE PETROL D.D., LJUBLJANA

NADZORNI SVET

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana po statutu
sestavlja devet članov. Trije člani nadzornega sveta so
predstavniki delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.
Devet članov,
izvoljenih
za dobo
štirih let

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku
mandata lahko izvoljeni ponovno. Nadzorni svet izmed svojih članov
izvoli predsednika in namestnika. Predsednik nadzornega sveta je vedno
predstavnik delničarjev.
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in
nadzorni svet nasproti upravi družbe in tretjim osebam, če v vsakem
konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik
nadzornega
sveta je vedno
predstavnik
delničarjev
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IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA
UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti
ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb
(Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17. decembra 2005 s
spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z
dnem 5. februarja 2007) za obdobje od 1. januarja 2006
do 23. februarja 2007.
Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze na
naslovu: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=744&sid=xkIEBCjDhdObfczS

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa, ki je bil v veljavi že
pred spremembami, z današnjim pogledom pa je v letu 2006 spoštovala tudi
priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb s spremembami,
ki veljajo od 5. februarja 2007, s spodaj navedenimi izjemami. Nekatera
priporočila kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično
tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, ki
so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba
izpolnila, če bo prišlo do takega primera.
V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve v zvezi z določili
veljavnega kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki
jim družba še ne sledi:
1.2.6.: Spodbujanje uresničevanja pravic delničarjev preko finančnih in
drugih organizacij ter pooblaščencev (organizirano zbiranje pooblastil):
Organizirano zbiranje pooblastil se je aktivno izvajalo v omejenem obsegu
za udeležence notranjega odkupa in druge zaposlene v družbi, pri čemer je
za leto 2007 že predvideno zbiranje pooblastil od vseh delničarjev.
1.3.20.: Objava sklepov skupščine:
Družba je objavljala skupščinske sklepe v skladu z zahtevami te točke,
razen tretje alinee drugega odstavka, v bodoče pa bo ob objavi sklepov
navajala tudi jasno identifikacijo petih na skupščini prisotnih ali zastopanih
največjih delničarjev družbe.

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA

3.1.5.: Dostopnost poslovnika o delu nadzornega sveta vsem delničarjem:
Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel nov poslovnik dela nadzornega sveta in
sklenil, da ni potrebno, da bi bil dostopen drugim deležnikom.
3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklic
sej nadzornega sveta:
Zaradi premajhne varnosti telekomunikacij in visoke stopnje tajnosti
podatkov še ni možna uporaba informacijske tehnologije, dokler ne bodo
vsi člani opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli, da bo
preprečen vsak nepooblaščen dostop do dokumentov.
3.4.6. in 3.4.7.: Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta:
Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti članov nadzornega
sveta.
Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:
Družba nima notranjega akta družbe, ki bi dodatno poleg zakonskih
določil in pravil dodatno predpisoval pravila o omejitvah trgovanja, pač pa
osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo
o varovanju notranjih informacij, družba pa vodi sezname oseb, ki so jim
dostopne notranje informacije, vse v skladu z zahtevami ATVP.
Družba bo priporočila kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se
izkaže, da katere od obveznosti po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati,
bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo. Posebej
izpostavljamo, da od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave
ni prišlo do sprememb in novih odstopanj.
Obvestilo je trajno objavljeno tudi na uradni spletni strani
družbe www. petrol.si.
V Ljubljani, 23. februarja 2007
Marko Kryžanowski
Predsednik uprave

Viktor Baraga

Predsednik nadzornega sveta
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III. OSREDNJA POSLOVNA DEJAVNOST

I.

I. DELNICE DRUŽBE

DELNICA
DRUŽBE

39

Povečevanje
dobičkonosnosti
je gradnja
zaupanja.

In obratno.
Ne moremo nadzorovati narave, vremena ali svetovnih cen
surovin. Lahko pa premišljenost naših reakcij, delovanja
in zgledov. S tem zagotavljamo stabilnejšo energetsko
oskrbo, ohranjanje okolja, kakovost poslovanja in bivanja.
Rast prihodkov in višje zadovoljstvo uporabnikov kažeta,
da lahko s pravočasnim predvidevanjem omogočamo
pravilne poteze. Dvotretjinska rast vrednosti delnice Petrola
v letu 2006 pomeni nominalno potrditev ustreznosti novih
strateških usmeritev in poslovnih odločitev skupine.
Pridobivanje ne pomeni, da mora nekdo izgubiti.
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Prometno, donosno, rekordno
Petrolova delnica je v borzno kotacijo A uvrščena
od 5. maja 1997 dalje. Njena začetna vrednost je bila
17.179 SIT. Dosežen promet na borzi v letu 2006
v višini 33,6 mrd SIT (140,21 mio EUR) je bil v primerjavi
s prometom v letu 2005 višji za 220,6 odstotka.
ZGODOVINA RASTI

Delnica je v letu 1998 ob splošnem optimizmu, ki je bil v tem letu značilen
za Ljubljansko borzo, dosegala visoke vrednosti. V letu 1999 je bil tečaj
delnice relativno stabilen, medtem ko je ob splošnem borznem pesimizmu
v letu 2000 bolj ali manj stagniral. Rast naše delnice je bila v letu 2001
19,3-odstotna, v letu 2002 77,3-odstotna, v letu 2003 40,6-odstotna in v
letu 2004 17,9-odstotna. V letu 2005 je rast delnice padla na 6,9 odstotka, v
letu 2006 pa je dosegla visoko – 66,5-odstotno rast.

Naša delnica se je izkazala kot dobra
naložba. Njena rast v letu 2006 je
presegla 66 %.
DELNICA PETROL D.D., LJUBLJANA, INDEKS SBI20,
ENOTNI IN POVPREČNI TEČAJ

Od začetka leta 2001 do konca leta 2003 je rast delnice presegala rast
indeksa SBI20. Leta 2004 se je rast obrnila v korist indeksa SBI20,
ki je presegel rast Petrolove delnice. V letih 2005 in 2006 pa se je razmerje
znova obrnilo – rast Petrolove delnice je ponovno presegla rast indeksa
SBI20.
Njen enotni tečaj se je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2006
zvišal za 66,5 odstotka, medtem ko je od začetka kotacije zrastel za
589 odstotkov. Povprečni tečaj delnice Petrola d.d., Ljubljana, ki je znašal
v letu 2006 92.627 SIT (386,53 EUR), je bil za 41,3 odstotka višji kot leto
prej. Decembra 2006 je tečaj delnice dosegel 125.186 SIT (522,39 EUR),
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Decembra 2006 je
tečaj delnice Petrola
dosegel rekordnih
125.186 SIT
(522,39 EUR)

kar predstavlja rekordno vrednost v celotnem obdobju njene kotacije na
Ljubljanski borzi.

DRUGO MESTO PO PROMETU NA LJUBLJANSKI BORZI

Dosežen promet na borzi v letu 2006 v višini 33,6 mrd SIT (140,21 mio EUR)
je bil v primerjavi s prometom v letu 2005 višji za 220,6 odstotka.
V skupnem prometu na borznem trgu Ljubljanske borze je predstavljal
18,7 odstotka, v celotnem prometu z delnicami na borznem trgu pa
19,4 odstotka.
Po prometu se je delnica Petrola d.d., Ljubljana na Ljubljanski borzi med
delnicami uvrstila na drugo mesto. S Petrolovo delnico je bilo mesečno
v povprečju opravljenih za 2,8 mrd SIT (11,68 mio EUR) poslov. Delnica
Petrola v letu 2006 ni bila stoodstotno likvidna.
Tržna kapitalizacija Petrola d.d., Ljubljana je na zadnji dan leta 2006
znašala 246,9 mrd SIT (1,03 mrd EUR), kar je 6,7 odstotka tržne
kapitalizacije borznega trga. Petrol d.d., Ljubljana se je tako po tržni
Ena od štirih delnic,
ki v indeksu SBI20 kapitalizaciji tudi v letu 2006 povzpel na drugo mesto, Petrolova delnica
predstavljajo več
pa je tudi ena od štirih delnic, ki v indeksu SBI20 predstavljajo več kot
kot 10 %
desetodstotni delež.

Tečaji delnice Petrola 2002 - 2006
2006 v SIT

2006
v EUR

2005 v SIT

2004 v SIT

2003 v SIT

2002 v SIT

Najvišji tečaj

125.186

522

72.518

68.046

60.020

43.762

Najnižji tečaj

68.536

286

58.400

55.955

38.006

23.124

Povprečni tečaj v tekočem letu

92.627

387

65.546

63.834

43.496

33.347

Tečaj na zadnji trgovalni dan tekočega leta

118.361

494

70.741

65.943

56.208

41.009

Rast/padec enotnega tečaja od 1. 1. do 31. 12.
v tekočem letu

66,53 %

66,53 %

6,89 %

17,85 %

40,58 %

77,34 %

439,19 %

439,19 %

281,55 %

271,58 %

153,19 %

94,11 %

Rast povprečne vrednosti v tekočem letu
glede na tečaj 5. 5. 1997

Podatki o tečaju Petrolove delnice od leta 2002 naprej
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FINANČNI KAZALNIKI

Čisti poslovni izid poslovnega leta na delnico je znašal 4.617 SIT (19,27 EUR)
in je bil v primerjavi z letom 2005 višji za 30,5 odstotka. Denarni poslovni
izid na delnico v višini 7.071 SIT (29,51 EUR) se je glede na leto prej
povzpel za 16,4 odstotka. Kapitalska donosnost delnice je bila
67,3-odstotna, kar skupaj z 1,41-odstotno dividendno donosnostjo
predstavlja 68,7-odstotno donosnost delnice.
Razmerje med tržno ceno delnice konec leta 2006 in njeno knjigovodsko
vrednostjo konec leta 2006, ki je znašala 40.256 SIT (168 EUR), je
2,9 in je višje, kot je bilo konec leta 2005. Razmerje med tržno ceno
delnice konec leta 2006 in doseženim čistim poslovnim izidom
na delnico pa je znašalo 25,6.

Čisti poslovni
izid na delnico v
primerjavi z 2005
višji za 30,5 %

Kapitalska in dividendna donosnost
delnice v 2006 skupaj 68,7 %.

STRUKTURA OSNOVNEGA KAPITALA

Struktura osnovnega kapitala Petrola d.d., Ljubljana se tudi v letu 2006
ni bistveno spremenila. Največji posamični delničar s 412.009 delnicami
ostaja Slovenska odškodninska družba. Sledi ji skupina Kapitalska družba
s 185.240 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Istrabenz d.d.,
Nacionalna finančna družba 1 d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Vizija Holding d.d., sklada Kmečke družbe, Delniški VS Triglav Steber I in
Vizija Holding ena d.d.

Največji
posamični
delničarji

I. DELNICA DRUŽBE

Struktura osnovnega kapitala družbe Petrol d.d.,
Ljubljana, 31. decembra 2006

19,5 %

30,7 %

19,7 %
1,2 %
2,7 %
7,8 %
8,9 %

9,5 %

Ostalo
Drugi finančni investitorji
SOD
Notranji odkup
Skupina KAD
Banke
Zavarovalnice
Lastne delnice

Ob izteku leta je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 53.909 delnic
oziroma 2,6 odstotka vseh delnic. Samo število delničarjev se je s 43.920,
kolikor jih je bilo konec leta 2005, znižalo na 42.566. Število delničarjev
se sicer znižuje že vse od začetka poslovanja delniške družbe, vendar pa se
trend upadanja vse bolj umirja.
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Največji delničarji družbe Petrol d.d., Ljubljana 31. decembra 2006
Delničar
1

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.

2

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

3

ISTRABENZ D.D.

4

NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.

5

NOVA KBM D.D.

6
7

Naslov

Število delnic

Delež v %

MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

412.009

19,75%

DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA

172.639

8,27%

CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2, 6000 KOPER

81.683

3,92%

TRDINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

70.904

3,40%

ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR

56.789

2,72%

VIZIJA HOLDING D.D.

DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA

49.205

2,36%

KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD

CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA

46.374

2,22%

8

DELNIŠKI VS TRIGLAV STEBER 1

SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA

45.900

2,20%

9

VIZIJA HOLDING ENA D.D.

DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA

39.315

1,88%

10

KD ID, DELNIŠKA ID, D.D.

CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA

37.260

1,79%

OSTALA POJASNILA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA
V SKLADU Z ZTVP

Prospekt družbe Petrol d.d., Ljubljana pripravljen ob uvrstitvi delnic družbe
Petrol d.d., Ljubljana v kotacijo na borzi je objavljen na spletni strani družbe.
Vse spremembe prospekta v skladu s 63. členom Zakona o trgu vrednostnih
papirjev so objavljene v strategiji družbe, letnem poročilu družbe Petrol d.d.,
Ljubljana in javnih objavah družbe Petrol d.d., Ljubljana, dostopnih na
spletnih straneh družbe in spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet).
REZERVE ZA LASTNE DELEŽE

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana tudi v letu 2006 ni odkupovala.
Na zadnji dan leta 2006 je imela družba 25.758 lastnih delnic oziroma
1,23 odstotka registriranega osnovnega kapitala. Njihovo število se je
zaradi nagrad nadzornemu svetu od prejšnjega leta zmanjšalo za 403
delnice. Njihova skupna knjigovodska vrednost je 31. decembra 2006
znašala 650,84 mio SIT (2,7 mio EUR). Od tržne vrednosti delnic na ta dan
je bila nižja za 2.397.896 tisoč SIT (10 mio EUR).

POLITIKA DIVIDEND

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov
delničarjev, sodi med najpomembnejše cilje naše razvojne strategije.

Dolgoročno
maksimiranje
donosov
delničarjev eden
poglavitnih ciljev

I. DELNICA DRUŽBE

V 2006 izplačane
bruto dividende
1.000 SIT
(4,17 EUR)
na delnico

Uprava družbe zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend. Ta najbolj
ustreza dolgoročnim razvojnim potrebam družbe, saj zagotavlja večjo stopnjo
predvidljivosti poslovnih donosov in dolgoročno stabilno ceno delnice.
V letu 2006 je bila po sklepu skupščine izplačana bruto dividenda na
delnico v višini 1.000 SIT (4,17 EUR).

Pregled izplačila dividend po letih
Poslovno obdobje

Skupni znesek dividend po sklepu skupščine (v SIT)

Bruto dividenda na delnico (v SIT)

1993 - 1995

1.460.410.700

700

1996

417.260.200

200

1997

1.564.725.750

750

1998

1.251.780.600

600

1999

834.520.400

400

2000

1.043.150.500

500

2001

1.251.780.600

600

2002

1.460.410.700

700

2003

1.460.410.700

700

2004

1.877.670.900

900

2005

2.086.301.000

1.000

BILANČNI DOBIČEK

Višina bilančnega dobička Petrola d.d., Ljubljana je v skladu z MSRP
za leto 2006 znašala 7.506.565 tisoč SIT (31.324 tisoč EUR).

REDNA UDELEŽBA NA KONFERENCAH ZA VLAGATELJE,
INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Družba Petrol d.d., Ljubljana ima reden program sodelovanja z domačimi
in tujimi vlagatelji, ki vključuje javne objave, individualne sestanke in
predstavitve ter javne predstavitve družbe. Med drugim se redno udeležuje
konferenc za vlagatelje, ki jih vsako leto organizirajo Ljubljanska borza in
različne banke. V letu 2006 smo se udeležili treh pomembnih mednarodnih
konferenc: dnevov slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani in Londonu ter
konference za vlagatelje v avstrijskem Stegersbachu.
Vse informacije za vlagatelje, vključno s finančnim koledarjem, so
objavljene na spletnih straneh družbe. Kontaktna oseba, zadolžena za
odnose z vlagatelji, je Barbara Jama Živalič (informacije@petrol.si).
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III. OSREDNJA POSLOVNA DEJAVNOST

II.

II. NAFTNOTRGOVSKA DEJAVNOST

NAFTNO - TRGOVSKA
DEJAVNOST
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Uspešni
rezultati tudi
prek meja,
a vedno znotraj
okvirov
trajnostnega
razvoja

V dobrem poslovnem odnosu ni tujcev. In za dobre
dosežke ni zaslužnih le nekaj posameznikov. Skoraj
petdesetodstotna rast naše osrednje poslovne dejavnosti
v letu 2006 na trgih jugovzhodne Evrope in dvoodstotni
presežek prodajnih načrtov za Slovenijo – sta uspeh
skupine. Predvsem pa posledica strategije, poguma,
odprtosti, znanja, sodelovanja in povezovanja. Zato se
združevalni procesi lahko uspešno nadaljujejo, naše
dejavnosti pa uspešno širijo.
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PRODAJA PROIZVODOV IZ NAFTE

Ustvarjamo lokalno,
rastemo regionalno
Petrol je skupina, ki organsko razvija organizacijsko
povezanost družb za doseganje večje učinkovitosti.
Presegli smo načrte in povečali prodajo v Sloveniji,
še bolj pa na trgih jugovzhodne Evrope.

Struktura količinske prodaje nafte in proizvodov
iz nafte skupine Petrol v letu 2006

22 %

40 %
12 %

26 %

Dieselsko gorivo
Motorni bencini
Ostalo
Kurilno olje ekstra lahko

V skupini smo v letu 2006 prodali 2 mio ton nafte in proizvodov iz nafte,
kar je štiri odstotke več od načrtovanega in tri odstotke več kot v letu 2005.

Načrti so tudi
zato, da jih
presežemo

II. NAFTNO TRGOVSKA DEJAVNOST

3 % več kot leta 2005, 4 % več
od načrtovanega.
V Sloveniji smo prodali več kot 1.670 tisoč ton nafte in proizvodov iz nafte,
kar pomeni dvoodstotni presežek načrtov. Navedena prodaja predstavlja 83
odstotkov celotne prodaje skupine. Večino prodaje na domačem trgu smo
realizirali v matičnem podjetju.

Dosegli smo skoraj 50 % rast prodaje
na trgih jugovzhodne Evrope glede
na 2005.
V letu 2006 smo v skupini Petrol na trge jugovzhodne Evrope prodali
29 odstotkov več nafte in proizvodov iz nafte od načrtovanega in
49 odstotkov več kot v letu 2005. Prodaja na trge jugovzhodne Evrope
predstavlja 17 odstotkov celotne prodaje skupine Petrol.
Vzroki za dobro prodajo na tuje trge so predvsem v povečanju rasti
povpraševanja po naftnih derivatih, zlasti srednjih destilatih (dieselsko
gorivo, ekstra lahko kurilno olje), in zmanjšanju delovanja konkurence
na trgu Bosne in Hercegovine.
Izkoristili
smo večje
povpraševanje

Zagrebška Ina je imela v letu 2006 svoje rafinerije kar dvakrat v remontu.
To je ugodno vplivalo na večjo prodajo v Bosni in Hercegovini. Drugi večji
tekmec, Mol z Madžarske, pa s svojimi naftnimi derivati zaradi neugodne
carinske zakonodaje v Bosni in Hercegovini prav tako ni mogel konkurirati.

NADPOVPREČNA PRODAJA POGONSKIH GORIV

Preseženi
načrti
pri prodaji
pogonskih goriv

Prodaja pogonskih goriv (motorni bencini, dieselsko gorivo) je ena naših
ključnih dejavnosti. Nadpovprečni dosežki na tem področju so zato vedno
dobro znamenje, nagrada in motivacija za prihodnje izzive. In leto 2006 je
bilo dobro leto. S prodajo pogonskih goriv smo za pet odstotkov presegli
načrt in za šest odstotkov prodano količino v letu 2005. Ugodni rezultati
so bili doseženi kljub manjšemu obsegu javnih naročil od načrtovanih.
Pomembno dejstvo in kazalec ustreznosti poslovnih odločitev je tudi
uspešen začetek pospešene prodaje utekočinjenega naftnega plina za pogon
vozil v Sloveniji.
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KAJ JE VPLIVALO NA PRODAJO POGONSKIH GORIV V LETU 2006

Pozitivni zunanji vplivi:
• nižje realne cene pogonskih goriv na bencinskih servisih v Sloveniji v
primerjavi s tujino;
• večje število turističnih obiskov v poletnih mesecih.
Pozitivni notranji ukrepi:
• uvedba novih visokokakovostnih goriv (primadiesel in super plus 98);
• petromati za hitro plačevanje;
• aktivna prodaja;
• novost prodaje goriv brez osebja v tretji izmeni;
• prvi Petrolovi bencinski servisi brez osebja;
• širitev na najboljših lokacijah;
• posodobitev servisov z večjim prodajnim potencialom;
• uvajanje hitrih točilnih agregatov za dieselsko gorivo za večja vozila;
• uvajanje prodaje utekočinjenega naftnega plina za pogon motornih vozil;
• uspešna veleprodaja, predvsem večjim lastnikom bencinskih servisov.
Negativni zunanji vplivi:
• višje realne cene pogonskih goriv v letu 2006 v Sloveniji glede
na leto 2005;
• odprtje bencinskih servisov brez osebja pri konkurenci;
• rast deleža osebnih vozil na dieselski pogon z manjšo potrošnjo goriva
kot pri bencinskem;
• manj razpisanih javnih naročil.

ORGANIZIRANOST MALOPRODAJNE MREŽE

V skupini Petrol smo v letu 2006 polovico nafte in proizvodov iz nafte
prodali v maloprodaji, polovico pa v veleprodaji. Organska rast in dobra
prodaja skupine Petrol sta tudi posledici uspešne širitve prodajne mreže.
Naša maloprodajna mreža je konec leta 2006 obsegala 361 bencinskih
servisov, od tega 305 v Sloveniji, 33 v Bosni in Hercegovini, 21 na
Hrvaškem in 2 v Srbiji.

Razmerje med
maloprodajo in
veleprodajo
je bilo 50:50

II. NAFTNO TRGOVSKA DEJAVNOST

361 bencinskih
servisov

Naš najpomembnejši cilj je –
mrežo bencinskih servisov še bolj
približati kupcem.
Mrežo bencinskih servisov skušamo na vseh segmentih kar najbolj
približati našim kupcem in njihovim potrebam.

Moč učinkovite organiziranosti.
S POMOČJO RAZISKAV DO PRIJETNEJŠE
UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

Z raziskavami prepoznavamo priložnosti in dodaten potencial za
izboljšanje. Cilj je preprost. Bencinski servisi, ki bi bili kupcu še prijetnejši
in prodajno še učinkovitejši.
Storitve bencinskih
servisov dopolnjuje
84 avtopralnic,
59 barov, 6
avtomehaničnih
in vulkanizerskih
delavnic ter 19
hitrih servisov
TIP STOP

Pri stalnem razvijanju mreže bencinskih servisov upoštevamo najvišje
kakovostne standarde in dodatne storitve. V sklopu bencinskih servisov
deluje 84 avtopralnic, 59 barov, 6 avtomehaničnih in vulkanizerskih
delavnic ter 19 hitrih servisov TIP STOP. Slednji so namenjeni vzdrževanju
tovornih in osebnih motornih vozil ter poslujejo po sistemu franšize.

STALNA EVALUACIJA - POT DO BOLJŠIH STORITEV

Vse bencinske servise najmanj enkrat letno ocenijo strokovne službe po
različnih kriterijih. Od finančne revizije, poznavanja in upoštevanja navodil
do požarne varnosti in enega najpomembnejših dejavnikov našega uspeha
– odnosa do kupcev.
Dosežena ocena vpliva na plače zaposlenih, sam način in organizacija dela
pa preprečujeta nepravilnosti. To zagotavlja njihovo hitro odkrivanje in
sprotno odpravljanje.

STRATEŠKA VELEPRODAJNA MREŽA

Dobra in predvsem strateška pokritost Slovenije s sedeži območnih enot
veleprodaje je prva prednost naše veleprodajne mreže. Druga je hitra
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odzivnost. Prodajno osebje dnevno spremlja potrebe kupcev v veleprodaji
in prek produktno usmerjenih prodajnih predstavnikov skrbi za potrebe
srednjih in manjših podjetij.

Pokritost, lokalna prisotnost in nenehno
spremljanje potreb odjemalcev.
Skrbimo tudi za večje družbe. Učinkovitost oskrbe dosegamo s kombinacijo
centralnega upravljanja in individualnega prilagajanja. Prodajna mreža je
tako posodobljena v skladu z današnjimi tržnimi trendi. To nam omogoča
redno spremljanje in uresničevanje pogodbenih odnosov s kupci ter stalno
iskanje novih priložnosti.
Strateška lokalna prisotnost in nenehno spremljanje potreb večjih
odjemalcev prek mreže prodajnih predstavnikov se kaže v stabilnosti
poslovanja in številu novih prodajnih pogodb. Prek mreže prodajnih
predstavnikov je bilo v letu 2006 pridobljenih več kot sto novih večjih
kupcev.

V letu 2006 je
Petrolovi mreži
prodajnikov uspelo
pridobiti prek
sto novih večjih
kupcev

KARTICA MAGNA – POVEZUJE MALO- IN VELEPRODAJO

Ena ključnih povezav med veleprodajo in maloprodajo je Petrolova plačilna
kartica Magna. Z njo veleprodajni kupci kupujejo blago na bencinskih
servisih. Magna je pomembno orodje našega aktivnega sodelovanja in
komunikacije s kupci ter učinkovitega uresničevanja tržnih načrtov.

MAGNA OMOGOČA OSREDOTOČENOST NA KUPCA

Z njo gradimo bazo podatkov za direktni marketing in vzpostavitev
celovitega sistema upravljanja menjalnih procesov s potrošniki (CRM).
Magna zagotavlja vsakemu imetniku popust pri nakupu večine proizvodov
na bencinskih servisih. Omogoča zamik plačila nakupov glede na
pogodbeno količino in mesečni obračun s prikazanimi porabami ločeno za
posamezna vozila in po posameznih vrstah blaga.

Magna je
informacijska
hrbtenica CRM
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KONKURENCA

V Sloveniji pokriva dejavnost maloprodaje pogonskih goriv 15 trgovcev.
Po številu bencinskih servisov obvladuje Petrol d.d., Ljubljana s svojimi
305 bencinskimi servisi 67-odstotni tržni delež. Njegovo konkurenčno
prednost predstavlja vodilni položaj na tranzitnih poteh, ključnih mestnih
in obmejnih lokacijah.
Petrol obvladuje
v Sloveniji
z bencinskimi
servisi 67-odstotni
tržni delež

Tudi na veleprodajnem področju se je skupina Petrol srečevala s številno
konkurenco. Številni manjši prodajalci in druga naftna podjetja so skušala
z atraktivnimi ponudbami pridobivati nove kupce.

Marže v Sloveniji
so v 2006
dosegale le
dobri dve tretjini
povprečja EU

Pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati pri celostni oceni kazalcev
poslovanja, so višine modelskih marž. Povprečna modelska marža
v Sloveniji je tako v minulem letu pri dieselskem gorivu dosegala
67 odstotkov povprečne marže držav članic EU. Pri 95-oktanskem
neosvinčenem motornem bencinu 72 odstotkov, pri ekstra lahkem kurilnem
olju pa le 56 odstotkov. Ti deleži so še nižji v primerjavi z modelskimi
maržami pri posameznih derivatih v Italiji in Avstrji.

Delež modelskih marž v maloprodajnih cenah
v letih 2006 in 2005

Maloprodajna cena (MPC) NMB 95

povprečje v letu 2006

povprečje v letu 2005

sit/l

238,1

220,8

Marža

sit/l

17.948

17.456

Delež marže v MPC

v%

7,5

7,9

Maloprodajna cena (MPC) dieselsko gorivo

sit/l

229,2

218,4

Marža

sit/l

16.730

16.238

Delež marže v MPC

v%

7,3

7,4

Primerjava povprečne maloprodajne cene pogonskih goriv (NMB 95 in dieselsko
gorivo) v letu 2006 s povprečno maloprodajno ceno v letu 2005.
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Kako so se strukturno gibale maloprodajne
cene v letu 2006
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Gibanje strukture modelsko oblikovane maloprodajne cene 95-oktanskega
neosvinčenega motornega bencina v letu 2006.

NABAVA PROIZVODOV IZ NAFTE

Poslujemo z največjimi
Učinkovita strategija nabave danes predvideva nabavo
naftnih derivatov pri največjih multinacionalnih naftnih
družbah. Prek dolgoletnega sodelovanja z uglednimi
dobavitelji smo pridobili status njihovega partnerja.
V skupini Petrol nikoli ne zanemarjamo novih možnih virov dobave. Nove
možnosti in priložnosti so pogojene z globalnimi spremembami ter novimi
kapitalskimi povezavami v našem okolju. Predvsem v jugovzhodni in
vzhodni Evropi.

II. NAFTNO TRGOVSKA DEJAVNOST

ODLOČILNA DEJAVNIKA NABAVE

Skladno z dolgoročnimi finančnimi cilji, ekološko usmeritvijo družbe ter
temeljnimi strateškimi usmeritvami skupine Petrol sta za izbiro dobaviteljev
odločilni:
• stroga skladnost vseh nabavljenih derivatov z veljavnimi evropskimi
standardi in uredbami ter
• nabavna cena in drugi nabavni pogoji, ki zagotavljajo najmanjše stroške
nabave.
Strategijo nabave motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra lahkega
kurilnega olja logistično izvajamo z dobavo po morju. Druge derivate, kot
so mazut, bitumni in plini, pa dobavljamo po kopnem.

RADIKALNO GIBANJE CEN SUROVE NAFTE

Leto 2006 lahko opišemo kot leto cenovnih rekordov, saj se je cena surove
nafte Brent povzpela na več kot 78 USD/sod.

Cena nafte je avgusta 2006 presegla
rekordnih 78 USD/sod
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Povprečna cena za sod surove severnomorske nafte Brent Dated je v letu
2006 znašala 65,15 USD/sod. V primerjavi s povprečno ceno leta 2005
je povprečna cena v letu 2006 višja za 19,43 odstotka.

PRODAJA DOPOLNILNEGA ASORTIMENTA IN OSTALEGA
TRGOVSKEGA BLAGA

Dopolnilna ponudba raste
Skupina Petrol je v letu 2006 s prodajo dopolnilnega
asortimenta in ostalega trgovskega blaga1 ustvarila
51,7 mrd SIT (215,7 mio EUR) prihodkov in s tem za
13 odstotkov presegla načrt.

Skupna rast glede na 2005
je dosegla 14 %.
Pri prodaji dopolnilnega asortimenta širimo in bogatimo ponudbo. Njen cilj
je zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva, voznikov in sopotnikov.

PRODAJA STORITEV

Od laboratorijske dejavnosti
do prevozov
Med pomembnejše storitve v Petrolu uvrščamo tako
provizije od plačil v tuji gotovini, prihodke od avtopralnic
in najemnin za gostinske objekte kot prevoze in
prihodke od plačilne kartice Magna.
S storitvami smo v skupini Petrol v letu 2006 ustvarili skoraj 8 mrd SIT
(32,8 mio EUR) prihodkov. To je kar 13 odstotkov več kot v letu 2005.
Večino prihodkov v skupini je ustvarila matična družba.
1

Drugo trgovsko blago vključuje predvsem prodajo surovin in proizvodov kemične industrije.

II. NAFTNO TRGOVSKA DEJAVNOST

Struktura prihodkov od prodaje storitev Petrola d.d.,
Ljubljana v letu 2006
5%
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Prihodki od Zavoda za blagovne rezerve
Prihodki od čistilnih naprav
Druge storitve
Provizija od plačil v tuji gotovini
Najemnine
Prevozi
Prihodki od plačilne kartice MAGNA
Prihodki od avtopralnic
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ENERGETSKA IN
EKOLOŠKA DEJAVNOST

67

Kdor je velik,
mora razvijati
in ponujati
alternative

Naša odgovornost je prisluhniti, spodbujati, razvijati in
ponujati alternative, naša skrb pa oblikovanje in trženje
celovitih ter okoljsko sprejemljivih energetskih rešitev.
Energetika in ekologija v skupini Petrol zato nista samo lepi
besedi v strateških dokumentih, ampak finančno vedno
pomembnejši poslovni dejavnosti. Spodbujati učinkovito
rabo energije je izziv, soustvarjati nove energetske rešitve je
užitek. Veš, da bo narava hvaležna.
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Spodbujanje učinkovite rabe
iz spoštovanja do narave
Cilj naše energetske in ekološke dejavnosti je ponujati
celovite, energetsko učinkovite in okolju prijazne rešitve.
V skladu z dolgoročno strategijo razvoja skupine nam to
tudi uspeva.
Energetska in ekološka dejavnost obsegata štiri temeljna področja:
• prodajo in distribucijo plina;
• proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne in toplotne energije;
• projekte učinkovite rabe energije in
• ekološko dejavnost.
PRODAJA IN DISTRIBUCIJA PLINA

Utekočinjeni naftni
in zemeljski plin
Skupina Petrol je v letu 2006 upravljala z 22 plinskimi
koncesijami. Njena dejavnost in ponudba pokrivata
prodajo in distribucijo utekočinjenega naftnega in
zemeljskega plina.
Ob koncu leta 2006 je skupina Petrol upravljala z dvaindvajsetimi
koncesijami za oskrbo s plinom – od tega s sedemnajstimi za oskrbo z
zemeljskim in petimi za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom.
To pomeni eno koncesijo več kot v letu 2005. Z osemnajstimi koncesijami
upravlja Petrol Plin, d.o.o., (od tega so tri v lasti Petrol d.d., Ljubljana), s
štirimi pa Petrol Energetika, d.o.o.
Kupce je skupina Petrol konec leta oskrbovala tudi prek 1.572 plinohramov
za prodajo utekočinjenega naftnega plina, kar pomeni 220 plinohramov več
kot v letu 2005.

Tople vremenske razmere neugodne za
prodajo utekočinjenega naftnega plina.

220 plinohramov
več kot
v letu 2005
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Prodaja utekočinjenega naftnega plina skupine Petrol je v letu 2006 za
6 odstotkov zaostala za načrtovano, a za odstotek presegla prodajo v letu
2005. Tople vremenske razmere v zimskem obdobju so najpomembnejši
vzrok odstopanja prodaje utekočinjenega naftnega plina od načrta.
Prodaja
utekočinjenega
naftnega plina
za pogon vozil
41 odstotkov večja
od načrtovane

DOBRI PRODAJNI REZULTATI V LETU 2006

V letu 2006 je skupina Petrol pričela pospešeno prodajati utekočinjeni
naftni plin za pogon vozil. Doseženi so bili zelo dobri prodajni rezultati, saj
je bil prodajni načrt presežen za 41 odstotkov.
Skupina Petrol je v letu 2006 prodala za odstotek več zemeljskega plina od
načrtovanih količin in za deset odstotkov več kot v letu 2005.

PROIZVODNJA, PRODAJA IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE
IN TOPLOTNE ENERGIJE

Dobri rezultati
V letu 2006 je skupina Petrol prodala 323,6 tisoč MWh
električne energije. S tem sta bila načrt za leto 2006 in
realizacija leta 2005 presežena za pet odstotkov.
V letu 2006 je skupina Petrol prodala 323,6 tisoč MWh električne energije,
od tega je 34,6 tisoč MWh tudi sama proizvedla. 289,6 tisoč MWh elektrike
je tudi distribuirala.
Skupina Petrol je v letu 2006 proizvedla 55,4 tisoč MWh toplotne energije,
prodala 46,8 tisoč MWh in distribuirala 54,3 tisoč MWh toplotne energije.
V skupini Petrol poteka proces prozvodnje električne in toplotne energije
v kogeneracijskem in kotlovskem postrojenju v družbi Petrol Energetika,
d.o.o. Temeljna strategija družbe je ohraniti in razvijati vloge proizvajalca,
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, trgovca, zastopnika in
posrednika ter uspešno nastopati na širšem elektroenergetskem trgu s
stalnim povečevanjem tržnega deleža.
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PROJEKTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE

Energetska učinkovitost,
kot je še ni bilo
Projekti, namenjeni zagotavljanju učinkovite rabe
energije, se dopolnjujejo z obstoječimi poslovnimi
področji skupine Petrol.

PRIHRANEK ENERGIJE, DODANA VREDNOST
IN KONKURENČNA PREDNOST

Učinkovita raba energije je koncept, po katerem v skupini Petrol
z ustreznim načinom vodenja, financiranja2 in izvajanja celovitega
energetskega projekta zagotavljamo partnerjem zajamčene izkoristke
pri porabi energentov in optimalno upravljanje energetskih postrojenj
– posledično pa tudi prihranek pri stroških energije.
Cilj dolgoročnega partnerstva med Petrolom in naročniki projektov je
uresničevanje potencialnih energetskih prihrankov oziroma znižanje
stroškov energetske oskrbe.

Zagotavljanje optimalne izkoriščenosti,
učinkovitega upravljanja in znižanja
stroškov energetske oskrbe.
USPEŠNO KONČANI PROJEKTI S PODROČJA
UČINKOVITE RABE ENERGIJE

V skupini Petrol smo do konca leta 2006 uspešno končali štiri projekte s
področja učinkovite rabe energije. Obenem pa je bil konec novembra 2006
pridobljen projekt energetska centrala Tehnološki park Ljubljana (TPL).
Že v letu 2005 sta bili v sektorju industrije izvedeni in dani v pogon dve
postrojenji za soproizvodnjo toplotne in električne energije. To sta bili
kogeneracijski postrojenji Unior in Martex.
2

Third Party Financing (TPF) - financiranje s strani tretjega
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Po uspešno opravljenem vstopu v zasebni sektor smo v skupini Petrol v
letu 2006 dejavnost razširili tudi na javni sektor. Sem sodijo neposredni
in posredni proračunski uporabniki. Učinkovito ravnanje z energijo v
javnem sektorju pa zaradi obsega potenciala energetskih prihrankov in
demonstracijskega učinka predstavlja segment posebnega pomena za
skupino Petrol in širše okolje.

PROJEKT V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE – MEJNIK V IZVAJANJU
PROJEKTOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE V JAVNEM SEKTORJU

Temelj projekta
je pogodba o
zagotavljanju
finančnih
prihrankov pri
energetski oskrbi

Izbrani na
razpisu
Tehnološkega
parka Ljubljana,
tehnično doslej
najzahtevnejšega
tovrstnega
projekta

V letu 2006 je bil izveden in uspešno končan projekt celovite rekonstrukcije
kotlarne v Splošni bolnišnici Brežice.
Projekt predstavlja prvi tovrstni projekt izveden v slovenskem javnem
sektorju in dobro izhodišče za nadaljnje projekte skupine Petrol na področju
javno-zasebnega partnerstva.
Hkrati je tudi prvi tovrstni projekt, ki smo ga v skupini Petrol izvedli
na podlagi javnega razpisa skladno z zakonom o javnih naročilih. Tako
izvedeni projekt služi kot primer dobre prakse v razmišljanjih in pogovorih
z drugimi potencialnimi naročniki iz javnega sektorja.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA – PRVI TRIGENERACIJSKI
PROJEKT V SKUPINI

Novembra 2006 je bil Petrol d.d., Ljubljana po več kot šestmesečnih
pogajanjih izbran kot najugodnejši ponudnik na razpisu Tehnološkega parka
Ljubljana. Naročilo zajema izvedbo in upravljanje energetske centrale
naročnika v novem kompleksu TPL – Ljubljana Brdo. Projekt predstavlja
do sedaj prvi projekt na osnovi trigeneracijske tehnologije3 v skupini Petrol.

S projekti učinkovite rabe energije
utrjujemo položaj in ugled na trgu.
Največji potencial predstavljata javni in industrijski sektor. Znaten potencial
pa tudi tehnologija izkoriščanja odpadnih energij v industriji, ki mu sledi
segment večjih skupinskih kotlarn v upravljanju lokalnih komunalnih
podjetij, upravljavskih podjetij ali upraviteljev večstanovanjskih zgradb.
3

3GEN ali soproizvodnje toplotne in električne energije ter hladu.

75

76

LETNO POROČILO PETROL 2006

EKOLOGIJA

Narava bo hvaležna
V skupini Petrol okoljsko skrb uspešno prepletamo s poslovno
dejavnostjo. V letu 2006 smo to dosegli z izvajanjem in
nadgradnjo dveh ekoloških projektov na ravni lokalnih skupnosti.
To sta gospodarski javni službi čiščenja odpadnih komunalnih
voda v mestni občini Murska Sobota in občini Mežica.

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MURSKA SOBOTA

Z mehanskim, biološkim in kemičnim procesom čiščenja odpadne vode
zagotavljamo učinkovitost in okoljsko prijaznost komunalnega sistema
mestne občine Murska Sobota v skladu z veljavnimi predpisi. Osnovi
cilj naprave je čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda na
prispevnem območju občine, njena kapaciteta pa 42.000 populacijskih enot.
Konec poletja 2006 smo sistem tehnološko še izboljšali z dokončanjem
nadgradnje procesa stiskanja blata in s postavitvijo linije za avtomatsko
doziranje apna.
Centralna čistilna naprava Murska Sobota je v letu 2006 očistila 3.395 tisoč m3
4
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. Učinek čiščenja po KPK je
96-odstoten in po BPK55 98-odstoten.
Upravljanje čistilne naprave izvaja pogodbeni partner Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota.

ČISTILNA NAPRAVA MEŽICA IN PARTNERSKO
EKOLOŠKO SODELOVANJE V MARIBORU

Čistilna naprava v Mežici predstavlja objekt s kapaciteto čiščenja 4.000
populacijskih enot. Marca 2006 je pridobila uporabno dovoljenje. S čistilno
napravo Mežica upravlja podjetje Petrol Energetika, d.o.o.

4
5

KPK – kemijska potreba po kisiku.
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku.

Mehansko,
biološko in
kemično
čiščenje
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Čistilna naprava Mežica je v letu 2006 očistila 184 tisoč m3 komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda. Učinek čiščenja po KPK je 91-odstoten in
po BPK5 93-odstoten.
Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems, d.o.o., v skupini
Petrol sodelujemo tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni
občini Maribor, ki upravlja s čistilno napravo s kapaciteto 190.000
populacijskih enot.
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NALOŽBE,
INFORMACIJSKA
PODPORA IN MERJENJE
ZADOVOLJSTVA KUPCEV
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Soustvarjamo
nove rešitve,
omogočamo
učinkovite
prilagoditve

Nove naložbe, projekte, tehnološka orodja v skladu s
finančnimi načrti in zmožnostmi uvajamo včeraj. Tako
lahko danes dosegamo rezultate, jutri dolgoročno rast
in naslednja leta delujemo v skladu z načeli trajnostnega
razvoja. Pogoj za uspeh so temeljite raziskave trgov in
poznavanje spremenljivosti potreb kupcev. S povezovanjem
znanja v zanesljivo informacijsko mrežo omogočamo hitra
prilagajanja spremembam in pravočasne izboljšave pri
realizaciji poslovnih načrtov.
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NALOŽBE

V znamenju dolgoročne rasti
Leta 2006 smo v skupini Petrol v stalna sredstva
investirali 9,3 mrd SIT (38,8 mio EUR).

Struktura naložb skupine Petrol v letu 2006
5%
5%

18 %

46 %

26 %

Plinska dejavnost
Energetska in ekološka dejavnost
Ostalo
Naftna dejavnost trg JV Evrope
Naftna dejavnost slovenski trg

NALOŽBE V NAFTNO DEJAVNOST V SLOVENIJI

V Sloveniji smo odprli nova avtocestna bencinska servisa – Povir Sever
in Povir Jug, bencinske servise Podplat, Vosek ter Celje Kidričeva ulica.
Novost sta bila tudi bencinska servisa brez osebja – v Murski Soboti in
v Celju. Potekata novogradnji dveh bencinskih servisov in pridobivanje
dokumentacije za novogradnje v letu 2007.

Od novih bencinskih servisov do
investicij v varovanje okolja.
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Začeli smo pridobivati dokumentacijo za postavitev naprav za prodajo
utekočinjenega naftnega plina za pogon vozil. Investicijo bomo končali v
letu 2007. Poteka investicija pridobivanja certifikatov SIQ za bencinske
servise in skladišči Rače in Celje.
V skladišču naftnih derivatov v Zalogu smo investirali v projekt filtriranja
in izločanja vode iz dieselskega goriva. Uspešno je bila izpeljana investicija
v železniško polnilnico Murska Sobota. Izvajamo naložbe v varstvo okolja,
požarno varnost, varovanje bencinskih servisov in skladišč.

NALOŽBE NA TRGIH JUGOVZHODNE EVROPE

Na trgih jugovzhodne Evrope smo odprli šest novih bencinskih servisov:
dva v Bosni in Hercegovini, tri na Hrvaškem in enega v Srbiji. Matična
družba je dokapitalizirala podjetje Petrol, d.o.o., Beograd v višini 1,2 mrd SIT
(5 mio EUR). Sredstva bodo namenjena naložbam v stalna sredstva.

INVESTICIJE V PLINSKO DEJAVNOST

Večino investicij skupine Petrol na področju plinske dejavnosti smo
namenili za gradnjo plinskega omrežja na pridobljenih koncesijah, nakup
plinohramov in naprav za daljinsko kontrolo delovanja plinskih postaj ter za
gradnjo plinovodnega omrežja na območju Železarne Štore.

NALOŽBE V ENERGETIKO IN EKOLOGIJO

Na področju energetike in ekologije smo večino sredstev namenili za
projekte učinkovite rabe energije in posodobitev daljinskega ogrevanja ter
toplotnih postaj v Ravnah na Koroškem.
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INFORMACIJSKA PODPORA

Celostne sistemske rešitve
in infrastrukturne posodobitve
V letu 2006 so bila končana ali pa so potekala dela na
nekaterih pomembnih področjih razvoja in uvajanja
informacijskih sistemov. Primer je projekt Evro.
Na maloprodajnem področju je bil v prvem četrtletju
končan projekt prenove strežniške infrastrukture.
Podroben načrt podpore prehodu na evro v Sloveniji je bil pripravljen
do začetka junija 2006. Junija smo pričeli z razvojnimi deli in testiranji
delovanja vseh sistemov. Prehod na evro v Sloveniji je bil izveden uspešno,
brez motenj v poslovanju.

Gladek
prehod
na evro

MALOPRODAJNO PODROČJE

Na področju maloprodaje je bil v prvem četrtletju končan projekt prenove
strežniške infrastrukture za celotno skupino. Ključna cilja sta bila povečana
zanesljivost in nadzor nad delovanjem. Dokončana je bila postavitev
sistemov za avtomatsko plačevanja goriva petromat na stotih bencinskih
servisih po Sloveniji.
Nadaljevala so se dela na novi generaciji sistemov za kartično plačevanje
– po standardih EMV. V juniju 2006 smo jih pričeli pilotsko uvajati na
šestih bencinskih servisih, do sredine septembra pa smo nov sistem uvedli
na vseh bencinskih servisih v Sloveniji. Poleg podpore novim standardom
omogoča novi POS-sistem povezavo z več procesnimi centri, kot sta na
primer Bankart in Aktiva.
Skupaj s Privredno Banko Zagreb (PBZ) smo razvili in pilotsko preizkusili
podporo za kartice American Express v Bosni in Hercegovini. Podpora
je bila v celoti uvedena do konca julija. Za Hrvaško smo skupaj s PBZ
pripravili integrirani sistem kartičnega plačevanja. Novi sistem uspešno
deluje na enem bencinskem servisu, do konca marca 2007 pa bo sistem
uveden na vseh hrvaških bencinskih servisih.

Septembra 2006
uspešno uvedena
nova generacija
sistemov po
standardih EMV
za kartično
plačevanje

Integrirani sistem
kartičnega
plačevanja za
Hrvaško
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PROJEKTI Z LOTERIJO SLOVENIJE, HRVATSKO LUTRIJO
IN SISTEM ZA NAKUP VSTOPNIC

Projekt sodelovanja z Loterijo Slovenije je bil končan do sredine avgusta.
Sistem danes uspešno deluje na vseh naših bencinskih servisih po Sloveniji.
Rešitev za prodajo loterije na bencinskih servisih smo v letu 2006 pripravili
tudi s Hrvatsko Lutrijo. Sistem deluje na enem bencinskem servisu na
Hrvaškem, po testnem obdobju pa bo uveden na vse hrvaške bencinske
servise. Zgrajen je bil sistem, ki omogoča nakup vstopnic za različne
prireditve, koncerte ipd. Sistem je na bencinskih servisih v Sloveniji
v uporabi od januarja 2007.
Od julija 2006 so potekala intenzivna dela na projektu zagotovitve
informacijske podpore odvisni družbi v Srbiji. Informacijska podpora
obsega osnovni informacijski sistem, podporo veleprodaji in maloprodaji.
Sistem je bil uspešno uveden v decembru 2006 na dveh bencinskih servisih.
Uspešno
dokončan projekt
DDV v Bosni
in Hercegovini

Vse leto smo intenzivno uvajali nove generacije aplikacij trgovskega
informacijskega sistema po posameznih ciljnih skupinah uporabnikov.
V prvem četrtletju 2006 je bil dokončan projekt DDV v Bosni in
Hercegovini. V okviru projekta je bila realizirana tudi pomembna
integracija trgovskega in računovodskega dela informacijskega sistema.

PODROČJE PRESKRBOVALNE VERIGE ZA GORIVA

Do začetka aprila 2006 smo uspešno končali uvajanje sistema za
avtomatizirano in optimizirano naročanje goriv. Ta predstavlja pomemben
nadaljnji korak k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja.
Sistem za
prevzem goriv
bo avtomatiziral
in povezal
posamezne
stopnje
poslovanja

V letu 2006 smo pričeli uvajati nov sistem za prevzem goriv na bencinskih
servisih. Njegova prednost bo povezana obravnava vseh tehnoloških in
knjigovodskih elementov prevzema goriv – od podatkov iz števcev do
nivojev v rezervoarjih. Omogočal bo tudi dostavo goriva v nočnem času
brez prisotnosti osebja bencinskega servisa.
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PRODAJA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA
IN UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

Na področju prodaje ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega
naftnega plina smo v letu 2006 pričeli uvajati novo generacijo sistemov
za naročanje in prodajo, ki bo prinesla integracijo s klicnim centrom.
S postopnim uvajanjem posameznih komponent novega sistema smo pričeli
v decembru 2006. Celoten sklop novih rešitev bo uveden do konca aprila
2007. Prav tako smo uspešno izpeljali projekt minikreditov, ki predstavlja
nov način kreditiranja kupcev ekstra lahkega kurilnega olja in omogoča
opustitev čekov za te namene. Sistem je bil uveden v juliju, od septembra
2006 pa se že postopno povečuje obseg tovrstnega kreditiranja.
FINANČNO IN RAČUNOVODSKO PODROČJE

V prvem četrtletju 2006 je bilo dokončano uvajanje računalniško podprtega
sistema denarnega toka. Novi sistem pomeni pomembno posodobitev
poslovanja na tem področju. Od sredine maja 2006 je v uporabi tudi nova
generacija aplikacij za osnovna sredstva.
Minulo leto je zaznamoval tudi začetek uvajanja sistema spremljanja
poslovanja po procesih in aktivnostih, produktih in dejavnostih ter
prodajnih mestih. Predstavlja izboljšavo, ki omogoča enostavnejši vpogled
v ekonomiko poslovanja posameznih delov podjetja oziroma posameznih
delov poslovnega procesa. Prva faza postavitve sistema obsega njegovo
aplikacijo za matično družbo Petrol d.d., Ljubljana, julija 2006 pa je
potekala verifikacija vseh njegovih parametrov. V začetku avgusta je bil
sistem predstavljen nadzornemu svetu. Implementacija projekta poteka, v
nadaljevanju pa želimo sistem širiti tudi na druga podjetja v skupini.

ENERGETSKO PODROČJE

V drugem četrtletju smo pričeli z deli na projektu informacijske podpore,
ki jo je treba uskladiti z novo energetsko zakonodajo. Do konca januarja
2007 so bili uvedeni vsi glavni deli novega sistema. Obenem smo začeli
s projekti integrirane podpore GIS za plinovodna omrežja ter projektom
elektronskega zajema podatkov o nivoju plina v plinohramih.
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SERVISNE DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

Na področju servisne dejavnosti smo v družbi Petrol Tehnologija, d.o.o.,
izvedli drugo fazo projekta Maximo, ki poenostavlja upravljanje z
delovnimi nalogi, napravami in storitvami. Sistem v omejenem obsegu
uporabljajo tudi v družbi Petrol Energetika, d.o.o.

MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV

Kdo so in kako kupujejo
Potrebe, zahteve in želje uporabnikov predstavljajo
središče ustvarjalnega delovanja skupine Petrol. Tržno
naravnanost med drugim dokazujemo z nenehnimi
posodobitvami bencinskih servisov in s prilagajanjem
njihove ponudbe.
Redno spremljanje utripa med uporabniki predstavlja vodilo načrtovanja
vseh naših ključnih poslovnih aktivnosti. Merjenje zadovoljstva je nosilno
orodje pri ohranjanju dolgoročnih konkurenčnih prednosti.
Prilagajanje in diverzifikacija ponudbe potekata s ciljem oblikovanja še
prijaznejšega nakupnega okolja. Uvajamo sodobne načine plačevanja in
naročanja, nadgrajujemo elektronsko poslovanje, skrbimo za zagotavljanje
popolne ponudbe na poti in oblikovanje celovite energetske oskrbe.

VEČ KOT 150 TISOČ DNEVNIH UPORABNIKOV

Z raziskavami ugotavljamo pomembna
gibanja na trgu, spremembe v vedenju
in zadovoljstvo naših uporabnikov.
Večja
kompleksnost
poslovanja
skupine,
obsežnejše
raziskovalne
aktivnosti

Bencinske servise skupine Petrol dnevno obišče v povprečju več kot 150
tisoč uporabnikov. V naši bazi aktivnih odjemalcev ekstra lahkega kurilnega
olja in utekočinjenega naftnega plina je bilo v letu 2006 skoraj 200 tisoč
imen in prek 197 tisoč uporabnikov Petrolovih plačilnih kartic.
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V korist raziskovanju trga govori vedno večja kompleksnost poslovanja
skupine. Povezana je z našim širjenjem na nove trge in dejavnosti ter s
sočasnim stopnjevanjem konkurenčnih aktivnosti. Z raziskavami v skupini
Petrol ugotavljamo trende in položaj na posameznih trgih, prav tako pa
spremembe v vedenju in zadovoljstvu med uporabniki.

POMEN SISTEMATIČNEGA TRŽNEGA RAZISKOVANJA

Že v letu 2004 smo oblikovali celovit sistem tržnih raziskav. Z njegovo
pomočjo smo izvajali raziskave tudi v letu 2006. Izvedenih je bilo več kot
deset različnih tržnih raziskav. Med njimi tudi takšne, za katere smo skupaj
z zunanjimi strokovnjaki na novo razvili celotno metodologijo.
V 2006 smo
izvedli več kot
deset tržnih
raziskav

Rezultati kažejo izjemno visoko
stopnjo zadovoljstva.
Od leta 2004 naprej v skupini Petrol vsako leto izmerimo raven
zadovoljstva med svojimi uporabniki. Rezultati na splošno kažejo izjemno
visoko stopnjo zadovoljstva, tako v primerjavi s cilji kot s konkurenco.

Kako zadovoljni so Petrolovi kupci
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Dejanska stopnja zadovoljstva
Ciljna stopnja zadovoljstva

Prikaz zadovoljstva kupcev na bencinskih servisih v primerjavi z zastavljenimi cilji.

IV. NALOŽBE, INFORMACIJSKA PODPORA IN MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV

V letu 2006 smo pri merjenju zadovoljstva uporabili metodologijo, ki smo
jo skupaj z raziskovalno agencijo razvili leta 2004. Dejavniki, ki vplivajo
na raven zadovoljstva, so bili dopolnjeni, posledično pa se je povečala tudi
natančnost posamičnih kazalnikov.
MOČNA POZICIJA SKUPINE PETROL NA TRGU TOPLOTE
Petrol kot
ponudnika
ekstra lahkega
kurilnega olja
pozna po
raziskavah
kar 95 % kupcev

Skupina Petrol je največji slovenski ponudnik ekstra lahkega kurilnega
olja. Rezultati v letu 2006 izvedene raziskave kažejo, da nas kot ponudnika
ekstra lahkega kurilnega olja pozna daleč največ – kar 95 odstotkov
vseh tovrstnih kupcev v Sloveniji. Bolje od konkurence smo ocenjeni
po številnih kvalitativnih merilih. Rezultati so zelo vzpodbudni tudi pri
merjenju prepoznavnosti znamke Petrol kot dobavitelja plina.

Petrol v primerjavi z drugimi dobavitelji
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Petrol
Ostali dobavitelji

Položaj podjetja Petrol kot dobavitelja ekstra lahkega kurilnega olja v primerjavi z
drugimi dobavitelji.

SPREMLJANJE KOMUNIKACIJSKE UČINKOVITOSTI

Merjenje
primernosti
in doseganja
zastavljenih ciljev

Komunikacijsko učinkovitost skupine Petrol povečujemo s pomočjo
raziskav. Rezultati tržnih raziskav nam pomagajo pri snovanju
komunikacijskih aktivnosti, njihovo dejansko primernost in racionalnost
pa ugotavljamo z merjenjem doseženih učinkov. Uspešnost pospeševanja
prodaje omogoča spremljanje prek mesečnih analiz, ki jih letno povežemo v
celovito poročilo o učinkovitosti.

91

92

III. OSREDNJA POSLOVNA DEJAVNOST

V.

III. OSREDNJA POSLOVNA DEJAVNOST

POSLOVNA
TVEGANJA

93

Da se
nevarnostim
izognemo, jih
moramo najprej
prepoznati

Energetika je lahko tudi tvegana dejavnost. Geopolitični
pretresi v tretjem tisočletju niso nič redkejši kot desetletja
nazaj. Naravne katastrofe prej nasprotno. V finančnem
svetu grozi na desetine kompleksnih tveganj. Vse to
za nepripravljene. V skupini Petrol se pred poslovnimi
tveganji zavarujemo z lastnim modelom, ki s pravočasno
identifikacijo, klasifikacijo in katalogizacijo pomaga pri
učinkovitem upravljanju ter minimalizira njihov potencialni
učinek. Dokaz je naša zanesljiva oskrba z energenti in rast
finančnih kazalnikov skupine v preteklem letu.
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Verjetnost in pomembnost
Kakovost in zanesljivost poslovanja v skupini Petrol
zagotavljamo s celovitim sistemom za učinkovito
upravljanje s poslovnimi tveganji. V okviru lastnega
modela smo v letu 2006 uspešno končali drugi projekt
njihovega ocenjevanja.
Prvi korak projekta ocenjevanja tveganj v letu 2006 je bila analiza
obstoječega stanja. Ta vključuje preučitev metodologije za obvladovanje
poslovnih tveganj. Ponovno smo identificirali poslovna tveganja in njihove
medsebojne odvisnosti. Ugotovili smo, da ne obstaja nobeno novo. Vsaj ne
takšno, ki bi ga bilo treba vključiti v katalog poslovnih tveganj.

DVOSTOPENJSKA METODOLOGIJA OCENJEVANJA
POSLOVNIH TVEGANJ

Metodologijo ocenjevanja 67 poslovnih tveganj smo dopolnili tako, da so
bila tveganja ocenjena na dveh ravneh: na ravni celotne skupine Petrol in na
ravni področja dela posameznega ocenjevalca.

Ocenjevanje tveganj poteka na
ravni cele skupine in na področju
posameznega ocenjevalca.
Poslovna tveganja so bila obenem ocenjena po dveh kriterijih: verjetnosti in
pomembnosti. V proces ocenjevanja poslovnih tveganj so bili poleg uprave
družbe vključeni tudi direktorji organizacijskih enot matične družbe in
direktorji odvisnih družb v skupini Petrol.
OD VPRAŠALNIKOV DO ZEMLJEVIDA TVEGANJ

Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov smo v skladu z izraženimi ocenami
analizirali vsa poslovna tveganja. Ocene smo primerjali z ocenami iz leta
2004. Pripravili smo nov zemljevid poslovnih tveganj in izdelali oziroma
dopolnili profile 18 najverjetnejših in hkrati najpomembnejših tveganj za
leto 2006. Posebno pozornost smo namenili priporočilom.

Ponovna
preučitev
medsebojne
odvisnosti
tveganj kaže
na odsotnost
pomembnih
novih tveganj

V. POSLOVNA TVEGANJA

Večina profilov poslovnih tveganj vsebuje priporočila, s katerimi želimo
upravljanje s poslovnimi tveganji v prihodnosti še izboljšati. Priporočila se
pojavljajo v obliki konkretnih zadolžitev in so prepoznana kot cilji v okviru
letnega pogovora.

Priporočila
kot cilji v letnih
pogovorih

18 najpomembnejših tveganj
Z

10

5

Tveganje napake na proizvodu
Tveganje zmanjšanja ugleda blagovne znamke
Tveganje vodenja
Tveganje poslovne strategije

Likvidnostna tveganja

Cenovna tveganja

Pomembnost

Tveganje zadovoljstva kupcev
Tveganje človeških virov
Tveganje razpoložljivosti virov

Regulativa (cenovni model)

Tveganje priprave investicijskih programov

4

Konkurenca
Kreditna tveganja (tveganja nasprotne strani)
Tveganje računalniške IT

Zakonodaja
Politično tveganje
Tveganje komunikacijskih kanalov

Izboljšave in inovacije

3
2

3

4
Verjetnost

Uvrstitev osemnajstih najpomembnejših in hkrati najverjetnejših tveganj na zemljevid.

V okviru projekta smo tudi analizirali obstoječi sistem zavarovanja v
pogledu prenosa nekaterih poslovnih tveganj na zavarovalnico. Strategija
upravljanja z najverjetnejšimi in najpomembnejšimi poslovnimi tveganji v
skupini Petrol je sestavni del Strateškega poslovnega načrta skupine Petrol
(2006 – 2010). Rezultat vseh naših opravljenih aktivnosti pa je Poročilo o
poslovnih tveganjih v skupini Petrol za leto 2006, ki ga je obravnaval in
potrdil najprej odbor za poslovna tveganja in nato še uprava družbe.
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Petrolov model 67
ZAJEMA SEDEMINŠESTDESET RAZLIČNIH POSLOVNIH TVEGANJ,
RAZDELJENIH V TRI VELIKE SKUPINE

•
•
•

tveganja okolja,
tveganja procesov in
tveganja informacij za odločanje.

KAJ SO TVEGANJA OKOLJA

To so tveganja, ki jih povzročajo zunanji dejavniki. Vplivajo predvsem na
izvedljivost in uresničevanje poslovne strategije in doseganje zastavljenih
poslovnih ciljev.
Najpomembnejša tveganja okolja po oceni iz leta 2006 so: politično
tveganje, regulativa, zakonodaja, konkurenca, izboljšave ter inovacije. V
skupini Petrol se pred njimi varujemo ali jih izkoriščamo v svojo korist - s
sistematičnim spremljanjem dogajanj v poslovnem okolju ter s pravočasnim
odzivanjem.

Sistematično
spremljanje in
pravočasen
odziv varujeta
pred tveganji
okolja

KAJ SO TVEGANJA PROCESOV

Tveganja procesov vplivajo na zmožnost skupine Petrol, da uresniči svoj
poslovni model.
Tveganja delovanja
Po naši oceni poslovnih tveganj iz leta 2006 sodijo med najverjetnejša in
hkrati najpomembnejša tveganja delovanja – tveganje zadovoljstva kupcev,
tveganje človeških virov, tveganje razpoložljivosti virov, tveganje napake
na proizvodu in tveganje zmanjšanja ugleda.
V skupini Petrol se pred to kompleksno skupino poslovnih tveganj
varujemo z vrsto ukrepov. Med njimi so vodstveni pregledi, anonimno
ocenjevanje bencinskih servisov, ocenjevanje dobaviteljev glede
izpolnjevanja pogodbenih določil, presoja dobaviteljev, delovanje kontrole

Tveganje
zadovoljstva
kupcev je eno
najpomembnejših
tveganj delovanja

V. POSLOVNA TVEGANJA

službe za nadzor ravnanja z gorivi, sistem letnih pogovorov in model
ključnih managerskih kompetenc.
Tveganje pooblaščanja
Med najverjetnejša in najpomembnejša poslovna tveganja pooblaščanja
sodita – tveganje vodenja in tveganje komunikacijskih kanalov.
Zmanjšujemo in preprečujemo jih z rednimi sestanki, merjenjem
organizacijske klime, vpeljanim sistemom letnih pogovorov, letno strateško
in razvojno konferenco, izdelanim sistemom pretoka informacij in
omejevanjem dostopa do informacij zaupne narave. Eno najpomembnejših
priporočil iz Poročila o upravljanju s poslovnimi tveganji za leto 2006 je
priprava etičnega kodeksa družbe.
Tveganja informacijske tehnologije
V skupini Petrol je informacijska funkcija močno povezana s poslovnimi
procesi, kar pomeni, da spremembe poslovnih procesov vedno podpiramo
z informacijskimi sistemi. Najpomembnejša med informacijskimi tveganji
so tveganja infrastrukture. Med drugim jih preprečujemo s sistemom
neprekinjenega delovanja informacijske tehnologije – Disaster Recovery
System.
Finančna tveganja
Najpomembnejša in najverjetnejša med njimi so cenovna, likvidnostna
in kreditna tveganja. V skupini Petrol jim upravičeno namenjamo največ
pozornosti.
Cenovno in tečajno tveganje
Naftne derivate kupujemo v skupini Petrol po tržnih pogojih tujih nakupnih
trgov in jih plačujemo v USD. Prodaja pa poteka v lokalnih valutah. Naftni
trg in trg ameriškega dolarja sodita med najbolj nestanovitna svetovna
finančna trga, zato je skupina Petrol pri opravljanju svoje temeljne
dejavnosti izpostavljena tako tečajnemu tveganju – spremembi tečaja USD/SIT,
kot tudi cenovnemu tveganju – spremembam cen naftnih derivatov.

Neskladja med cenami na svetovnem
in domačem trgu zmanjšujemo z
ustreznimi finančnimi instrumenti.
Pred vplivom neskladij med cenami na svetovnem in na domačem trgu se
v skupini varujemo z uporabo ustreznih finančnih instrumentov. Od aprila
2000 naprej omogoča model o oblikovanju cen naftnih derivatov prenašanje
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gibanj svetovnih cen na domače prodajne cene. Tako je izpostavljenost
cenovnemu tveganju močno zmanjšana.
Dodatno varovalko pred cenovnimi tveganji predstavlja usklajevanje
nabavnih in prodajnih formul cen derivatov. V določenih primerih zato cene
naftnih proizvodov na trgu OTC zavarujemo s cenovno-blagovnimi swapi.
Primarni cilj varovanj je doseganje nabavnih cen, kot jih priznava model o
oblikovanju cen naftnih derivatov. Naši poslovni partnerji na tem področju
so mednarodne finančne organizacije in banke ter večje naftne korporacije,
ki nam naftne derivate dobavljajo.
Nakupe naftnih derivatov smo v skupini Petrol v letu 2006 plačevali
z zamikom, zaradi česar je bilo poslovanje izpostavljeno tečajnemu
tveganju – spremembi tečaja USD/SIT od nastanka poslovnega dogodka
do plačila. Sredstvo za varovanje je sklepanje terminskih pogodb na
EUR/USD s slovenskimi bankami. V transakcije z izvedenimi instrumenti
vstopamo izključno zaradi zavarovanja pred cenovnimi in tečajnimi
tveganji in ne iz špekulativnih razlogov.

Dodatno varovalo
je usklajevanje
nabavnih in
prodajnih formul

Obvladujoča
družba varuje
svoja in tveganja
odvisnih družb

Obrestno tveganje
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v skupini Petrol tekoče spremljamo.
Družba ima dolgoročne kredite z variabilno obrestno mero vezano na
EURIBOR. Za zavarovanje obrestne izpostavljenosti del variabilne
obrestne mere spremenimo v fiksno z uporabo izvedenih finančnih
instrumentov. Obrestno izpostavljenost zavarujemo do višine polovice neto
obrestne pozicije skupine Petrol.
Likvidnostno tveganje
Kratkoročno plačilno sposobnost zagotavljamo s skrbnim načrtovanjem
in usklajevanjem denarnega toka v skupini. Pri tem upoštevamo predvsem
tveganja, ki so povezana s plačilno nedisciplino in otežujejo načrtovanje
prilivov od prodaje na odloženo plačilo.
Centralno vodenje likvidnosti za celotno skupino poteka v matični družbi. Od
leta 2006 imamo v ta namen uveden tudi sistem cash-poolinga ali združevanje
sredstev za odvisne družbe v Sloveniji. Matična in odvisne družbe uporabljajo
za načrtovanje in spremljanje dnevne likvidnosti posebno programsko opremo.
Ta omogoča natančen vpogled in nadzor nad denarnim tokom.
Skupina Petrol je sposobna v vsakem trenutku izpolniti vse dospele
obveznosti. Poleg lastnih sredstev imamo možnost uporabe likvidnostne

Zagotavljanje
kratkoročne
plačilne
sposobnosti

V. POSLOVNA TVEGANJA

rezerve prek odobrenih kreditnih linij pri domačih in tujih bankah.
Tako ohranjamo najvišjo boniteto pri poslovnih partnerjih ter finančnih
organizacijah doma in v tujini.
Dolgoročno plačilno sposobnost v skupini Petrol zagotavljamo z
ohranjanjem in povečevanjem lastniškega kapitala ter vzpostavljanjem
ustreznega finančnega ravnotežja. To dosegamo s pomočjo oblikovanja in
stalnega vzpostavljanja ustrezne strukture ter ročnosti financiranja.
Kreditno tveganje
Pri spremljanju stanja terjatev iz poslovanja sledimo načelu decentralizacije
ob enotnem vodenju politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti.
Terjatve se sistematično spremljajo po starosti, po regijah in organizacijskih
enotah, po kvaliteti in po posameznih kupcih, kar nam omogoča stalen
nadzor nad izpostavljenostjo do posameznega kupca in takojšnje ukrepanje.
Sistematično
spremljanje
terjatev

Plačila na odlog predstavljajo izpostavljenost tveganju neizpolnitve
nasprotne stranke. To je le del fakturirane realizacije podjetja. Zaradi
potrebe po vsaj delnem kreditiranju kupcev in s tem povečevanju prihodkov
od prodaje omogočamo plačila na odlog.
S pomočjo informacijske podpore, ki nam je na razpolago v vsakem
trenutku, in z učinkovitim informiranjem vseh zaposlenih v družbi aktivno
spremljamo boniteto svojih kupcev in dobaviteljev. Glede na oceno
tveganja terjatve podjetja ustrezno zavarujemo.
Tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe ali
skupine oseb, ki predstavlja enotno tveganje
Skupina Petrol ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do nobene posamezne
osebe ali skupine oseb, ki bi lahko predstavljale enotno tveganje, ker ima
družba glede na naravo produktov in tržni delež široko bazo kupcev.

KAJ JE TVEGANJE INFORMACIJ ZA ODLOČANJE

Sistem drsečega
strateškega
načrtovanja

To so tveganja ustreznosti, zanesljivosti in pravilnosti informacij, ki jih
skupina Petrol uporablja pri pripravljanju operativnih in strateških načrtov
poslovanja. Po oceni poslovnih tveganj iz leta 2006 sta se med najverjetnejša
in hkrati najpomembnejša tveganja informacij za odločanje uvrstila –
tveganje priprave investicijskih programov in tveganje poslovne strategije.

103

104

LETNO POROČILO PETROL 2006

Pred tveganji priprave investicijskih programov se varujemo z
upoštevanjem in izvajanjem določil v pravilnikih, ki urejajo to področje, ter
z določitvijo globalnih kriterijev investiranja skupine Petrol. Na področju
poslovne strategije imamo vzpostavljen sistem drsečega strateškega
načrtovanja.
Eno poglavitnih priporočil iz Poročila o upravljanju s poslovnimi tveganji
za leto 2006 je natančnejša opredelitev smernic trajnostnega razvoja
skupine Petrol.

NOTRANJA REVIZIJA

Samostojna podpora,
objektivnost in svetovanje
Notranja revizija deluje kot samostojna podporna
funkcija v okviru obvladujoče družbe in na ravni celotne
skupine od leta 2002. Odgovorna je neposredno
predsedniku uprave.
Cilj delovanja notranje revizijske funkcije je podajati objektivna zagotovila
ter svetovati upravi in vodstvu - pri varovanju premoženja, izboljšanju
kakovosti in učinkovitosti poslovanja skupine Petrol. Pomaga nam
uresničevati strateške in poslovne cilje v skladu z načeli najboljše prakse
naše dejavnosti.

Osnovna načela so neodvisnost,
strokovnost in nepristranskost.
Notranja revizija izvaja svoje delo v skladu s »Pravilnikom o delu notranje
revizije« ter ravna po načelih neodvisnosti, strokovnosti, nepristranskosti
ter temeljnih etičnih načelih revizijske stroke. O svojem delu poroča upravi,
po potrebi tudi nadzornemu svetu.

TEMELJI REVIZIJSKEGA DELOVANJA

Letni načrt dela notranje revizije temelji na analizi poslovnih tveganj
skupine Petrol in analizi kontrolnih tveganj. Največji poudarek je na

V. POSLOVNA TVEGANJA

Notranji nadzor
poslovanja
z gotovino
in ravnanja
z gorivi

obstoju in učinkovitem delovanju sistema notranjega nadzora in upravljanju
s tveganji v skupini. Preverjanje delovanja notranjih kontrol v maloprodajni
mreži izvaja posebna skupina strokovnjakov. Nadzorujejo predvsem dve
področji: poslovanje z gotovino in ravnanje z gorivi.
V letu 2006 je služba notranje revizije opravila več kot dvajset pregledov
in svetovanj. Med njimi tudi nekaj izrednih revizij. Tekoče je spremljala
izvajanje priporočil iz preteklega leta. Največ pozornosti je bilo namenjeno
učinkovitosti upravljanja s finančnimi tveganji in poslovanju odvisnih družb
v skladu s prakso in merili dobrega poslovanja matične družbe.

Služba notranje
revizije v 2006

BONITETA PODJETJA

Višina in ugled
Pri poslovnih partnerjih in finančnih organizacijah ima
skupina Petrol doma in v tujini najvišjo boniteto in visoko
stopnjo ugleda.
Zaradi svoje finančne moči kot skupina lahko na domačem in tujih
finančnih trgih dosegamo ugodne pogoje financiranja.
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ZAPOSLENI
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Temelj
dobrega
poslovanja
so zadovoljni
zaposleni

V jedru energetske dejavnosti smo ljudje. Naša strokovnost,
spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja
individualnih kakovosti in skupinskih formul za uspešnost
projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega,
predvsem pa potreb kupca, so Petrolove karakterne
značilnosti. Skupina tako ni hladen stroj, ampak ustvarjalni
organizem s povezovalno močjo človeške družbe. Odprtost
nam omogoča, da smo temeljiti tudi v samokritiki – in zato
še izboljšujemo svoje delovanje.
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GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH

Znanje, komunikacija
in usklajena rast
Konec leta 2006 je bilo v skupini Petrol in na
najemnih bencinskih servisih v Sloveniji in v tujini
2.768 zaposlenih.
Kako se je gibalo število zaposlenih v skupini Petrol
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Najemni bencinski servisi v tujini
Odvisne družbe - skupaj
Najemni bencinski servisi v SLO
Petrol d.d.

Gibanje števila zaposlenih v letih 1997-2006 v skupini Petrol in na najemnih
bencinskih servisih.

Povečanje števila zaposlenih je predvsem posledica odprtja novih
bencinskih servisov in ustanovitve novega podjetja Petrol VNC, d.o.o.

VI. ZAPOSLENI

STROKOVNOST IMA PREDNOST

Zaposlovanje v skupini Petrol je bilo, tako kot v preteklih letih, selektivno
in usklajeno s strateškimi cilji razvoja. Odločitve o novih zaposlitvah so
bile zato skrbno premišljene in nadzorovane. V skupini Petrol smo v letu
2006 tako zaposlili 306 novih sodelavcev, 231 zaposlenim je prenehala
pogodba o zaposlitvi, 146 zaposlenih pa smo premestili med podjetja
znotraj skupine Petrol.

KAKŠNA JE STRUKTURA ZAPOSLENIH

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2006 je bila 41,5 leta.
Med zaposlenimi je 74 odstotkov moških in 26 odstotkov žensk.

Višjo strokovnost razvijamo tudi
z višanjem izobrazbene strukture.

Spodbujamo
interes za
izobraževanje
zaposlenih

Povprečna
stopnja
izobrazbe 4,6

Izobrazbena struktura v skupini se z leti izboljšuje, kar je posledica
izobraževanja zaposlenih in premišljene kadrovske politike. Novo zaposleni
sodelavci zvišujejo izobrazbeno strukturo, podjetje pa zapuščajo sodelavci
z nižjo stopnjo izobrazbe. Znanje je ena bistvenih konkurenčnih prednosti
podjetja, zato v skupini Petrol spodbujamo in podpiramo izobraževanje
svojih zaposlenih.
Povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih merimo s pomočjo lestvice 1–8, v
kateri 1 označuje nedokončano osnovno šolo, 8 pa doktorat znanosti. Po tej
metodi je povprečna izobrazba konec leta 2006 znašala 4,6, kar pomeni, da
imajo zaposleni v skupini Petrol v povprečju srednješolsko izobrazbo.
V skupini Petrol smo tudi v preteklem letu uspeli izboljšati izrabo
delovnega časa in prisotnost na delu. To smo dosegli tudi na račun
postopnega zmanjševanja bolniških odsotnosti.

113

114

LETNO POROČILO PETROL 2006

USPOSABLJANJE

Znanje se pretaka
v boljše poslovanje
Na različnih oblikah izobraževanja in izpopolnjevanja je
v letu 2006 sodelovalo 10.270 udeležencev. Skupaj je
bilo izvedenih 84.752 pedagoških ur usposabljanja, kar
v povprečju predstavlja 31 pedagoških ur izobraževanja
na zaposlenega.

IZVAJALI SMO DELAVNICE, SEKTORSKA IZOBRAŽEVANJA
IN PROGRAME VODENJA

Poleg stalnih oblik izobraževanja za višji in srednji management smo
izvedli dvodnevni delavnici s priznanima tujima predavateljema –
Konkurenčna strategija in Vodenje učinkovite prodajne mreže. Nadaljevali
smo s programi vodenja za nižji management ter programi vodenja in
prodaje na bencinskih servisih v Sloveniji in tujini.
V skupini namenjamo posebno pozornost tudi usposabljanju zunanjih
sodelavcev – od prevoznikov do študentov. Seveda tudi kupcev. V tem
obdobju smo zanje organizirali vrsto različnih seminarjev, na katerih se je
izobraževalo več kot 2.400 udeležencev.

MOTIVIRANJE

Sistem nagrajevanja
V skupini Petrol spodbujamo in nagrajujemo uspešnost
z lastnim sistemom nagrajevanja. Plače so zato vedno
sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Individualne
dosežke in inovativnost pa stimuliramo z nagradami za
uspešnost.
Pomemben del variabilnega dela plač predstavlja skupinska delovna
uspešnost. Za bencinske servise, območne enote maloprodaje in veleprodaje
jo izračunavamo mesečno. Pri korporativnih funkcijah pa izračunavanje

VI. ZAPOSLENI

Nagrade je prejelo
224 zaposlenih,
napredovalo
7 odstotkov

poteka polletno, na podlagi izračuna mere uspešnosti. Nagrajevanje
individualne delovne uspešnosti poteka prek nagrad za izredne delovne
uspehe in napredovanja.
Nagrade v letu 2006 je prejelo 224 zaposlenih. Napredovalo je sedem
odstotkov vseh zaposlenih. Pri tem se je njihova plača v povprečju povečala
za skoraj 17 odstotkov.

POMEN LETNIH POGOVOROV ZA OSEBNO RAST IN ODGOVORNOST
Novi sistem
nagrajevanja
vodilnih spreminja
tudi sistem
postavljanja ciljev

Letne pogovore izvajamo v Petrolu od vrhnjega do nižjega managementa.
Tako v matični kot v odvisnih družbah skupine Petrol. Za druge zaposlene
je njihova izvedba neobvezna.
Preteklo leto smo izkoristili za prenovo izvajanja letnih pogovorov.
Z uveljavitvijo novega sistema nagrajevanja za vodilne delavce se
spreminjata tako sistem kot pomen postavljanja ciljev za vsakega
posameznega managerja. Spremembe veljajo pri postavljanju ciljev
za leto 2007.

ORGANIZACIJSKA KLIMA

Že od začetka projekta Slovenska organizacijska klima (SiOK) v letu 2001
sodelujemo v njegovih raziskavah. Raziskovalno dejavnost smo razširili
tudi zunaj Slovenije, na odvisni družbi Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb ter na
Petrol BH Oil Company, d.o.o.
Raziskave se je v minulem letu udeležilo rekordnih 79,3 odstotka
zaposlenih, kar predstavlja najvišjo udeležbo doslej. Največji delež
zaposlenih prihaja s področja maloprodaje.

Naši zaposleni so bolje ocenili notranje
komuniciranje, cilje in odnose.
Boljše
posredovanje
informacij, bolje
opravljeno delo

Skupna slika organizacijskega okolja, kot jo vidijo zaposleni v skupini
Petrol, še vedno rahlo narašča in se izboljšuje. Ocena klime v skupini
je višja od povprečja slovenskih podjetij, ki so vključena v raziskavo.
Izboljšalo se je predvsem ocenjevanje notranjega komuniciranja in
informiranja, poznavanja poslanstva, vizije in ciljev ter notranjih odnosov.
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Rezultati merjenja SiOK
Raziskava organizacijske klime Skupina Petrol

2001

2002

2003

2004

2005

2006

udeležba v %

57,8

63,9

54,5

54,3

65,4

79,3

povprečna organizacijska klima

3,49

3,47

3,45

3,55

3,59

3,61

povprečno zadovoljstvo

3,53

3,57

3,54

3,64

3,69

3,66

Pregled rezultatov merjenja organizacijske klime od leta 2001 do leta 2006.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zmanjšujemo raven tveganja
Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo v
skupini Petrol velik pomen. Zavedamo se, da lahko
zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje
delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem
okolju. Zato si nenehno prizadevamo zmanjševati raven
tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov.
Vse družbe v skupini imajo v ta namen izdelane in sprejete izjave o varnosti
z oceno tveganja. Za tista delovna mesta, kjer so se spremenili delovni in
tehnološki postopki ali obstoječi varnostni ukrepi niso bili več ustrezni, so
bile izdelane revizije ocene tveganja.

SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

V okviru programa preventivnih zdravstvenih pregledov smo v letu 2006
na zdravstvene preglede napotili več kot 500 zaposlenih v skupini Petrol.
Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih vključuje predhodne,
usmerjene obdobne in druge preventivne preglede. Ustrezno je poskrbljeno
za delavce, ki svojega dela niso več zmožni opravljati brez omejitev.
Usposabljanju zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne
varnosti ter varstva okolja posvečamo v skupini Petrol posebno pozornost.
Tako se je v letu 2006 teoretičnih in praktičnih usposabljanj udeležilo
1.136 zaposlenih. Posebnega usposabljanja za varno ravnanje z nevarnimi
kemikalijami se je dodatno udeležilo 657 zaposlenih.

Redno
teoretično
in praktično
usposabljanje

VI. ZAPOSLENI

Simulacije
in vaje zaščite
ter reševanja

V skladu s programom načrta zaščite in reševanja so bile na vseh skladiščih
naftnih derivatov, ki so bila prepoznana kot večji vir tveganja, izvedene vaje
zaščite in reševanja. Vaja zaščite in reševanja je bila izvedena tudi
v poslovni stavbi sedeža matične družbe.
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SISTEM KAKOVOSTI,
VAROVANJE OKOLJA
IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST

119

Energetska
oskrba se prične
s skrbjo

Povezovanje in nove standardizacije ravni delovanja
prinašajo hitre pozitivne učinke. Sledenje najvišjim
varnostnim, zdravstvenim in okoljskim zahtevam je zaradi
svoje trajne pomembnosti še globlje vtkano v naše
delovanje. Odgovor trgu in naši potrebi po nenehnem
izboljšanju so tudi novi, okolju prijaznejši produkti.
Odličnost je v pričakovanju kupcev, njeno preseganje
je v predanosti skupine.
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SISTEM KAKOVOSTI

Uvajanje novosti in preseganje
standardne ponudbe
Leto 2006 je bilo uspešno in pomembno leto. Tako s
stališča uvajanja novosti kot aktivnosti pri zagotavljanju
kakovosti goriv.
V kratkem obdobju smo na trg uvedli kar dve novi visokokakovostni gorivi,
ki se uvrščata v vrh ponudbe – neosvinčeni motorni bencin Super Plus 98 in
novo dieselsko gorivo Primadiesel.

Uvedli smo dve okolju prijazni novosti
– neosvinčeni motorni bencin Super
Plus 98 in primadiesel.
SUPER PLUS 98 IZPOLNJUJE ZAHTEVNE NORME
IN MANJ OBREMENJUJE OKOLJE

Predstavlja neosvinčeni motorni bencin z vsebnostjo žvepla do maks.
10 mg/kg (ppm) in spada v skupino goriv »brez žvepla«, kar ga uvršča
med bencine najnovejše generacije. Zagotavlja optimalno delovanje motorja
v vseh pogojih, tudi ko lastnosti motorja zahtevajo uporabo visokooktanskega
bencina. Ena njegovih ekoloških konkurenčnih prednosti je izpolnjevanje
najostrejših emisijskih norm. Zato odločilno prispeva k nižji obremenitvi okolja.

PRIMADIESEL PONUJA ZA ENAKO CENO EKONOMIČNO
IN ČISTEJŠE DELOVANJE

Primadiesel je novo, nadstandardno dieselsko gorivo, ki za enako ceno
ponuja kupcem vrsto prednosti. Zagotavlja občutno boljšo zaščito vitalnih
delov napajalnega sistema dieselskega motorja, kar motorju podaljšuje
življenjsko dobo in izboljšuje zmogljivosti. Omogoča ekonomiko vožnje in
občutno nižje emisije škodljivih snovi v okolje. Predstavlja sodobno dieselsko
gorivo, ki ustreza najstrožjim evropskim okoljskim zahtevam in svetovnim
okoljevarstvenim trendom.

Primadiesel
podaljšuje
življenjsko dobo
in izboljšuje
zmogljivosti
motorja

SISTEM KAKOVOSTI

Gradnja naprav
za dodatno
filtriranje
dieselskega
goriva v Zalogu

Uvajanje novih nadstandardnih goriv je zahtevalo dodatne ukrepe
pri zagotavljanju tehničnih pogojev za njihovo manipulacijo
in skladiščenje. V ta namen smo zvišali pomembne tehnične
kriterije na vseh ključnih lokacijah. Izboljšali smo same pogoje
skladiščenja, mirovanja goriva ali omogočanja njegove »čistosti«.
Med pomembnejšimi ukrepi gre omeniti gradnjo naprav za dodatno
filtriranje dieselskega goriva v skladišču Zalog.

POSPEŠENO UVAJANJE BIOGORIV

Izpolnjevanje
evropske
direktive o
uvajanju biogoriv

V letu 2006 smo nadaljevali uvajanje biogoriv – predvsem biodiesla.
To je za distributerje goriv obveznost, ki izhaja iz evropske direktive
o biogorivih (Direktiva 2003/30/ES). Na podlagi slovenskih zakonskih
aktov, ki so bili sprejeti po tej direktivi, so bili vpeljani tudi nekateri
dodatni ukrepi. Z njimi smo želeli še povečati varnost in zanesljivost
oskrbe ter uporabe biogoriv.
Osredotočili smo se predvsem na zagotavljanje kakovosti biodiesla pri
nabavi ter nadzora kakovosti na ključnih mestih distribucijske in prodajne
verige. Večino biogoriv smo tudi v letu 2006 tržili v obliki 5-odstotne
mešanice z dieselskim gorivom (B5), manjši del pa v obliki čistega
biodiesla (B100).

Povečujemo dosegljivost biogoriv
na prodajnih mestih.
Količine biogoriv, ki jih bomo distributerji goriv morali dati na trg
v naslednjih letih, se bodo v skladu z zakonskimi obveznostmi še
povečevale. Tudi v letu 2006 so zato potekale aktivnosti za povečevanje
števila prodajnih mest, kjer bi bilo na voljo dieselsko gorivo B5. Izvajali
smo akcije tržnega komuniciranja, s katerimi smo pomagali povečati tudi
prodajo čistega biodiesla.
Povečanih kvot biogoriv ne bo mogoče izpolnjevati le s prodajo oziroma
namešavanjem biodiesla. Zato v skupini Petrol aktivno preučujemo tudi
druge možnosti. V letu 2006 so tako potekale raziskave možne uporabe
biokomponent v bencinih, predvsem v smeri možnosti uporabe bio ETBE
ter etanola.
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ADBLUE IN EMISIJSKE NORME EURO 4

Z uvedbo emisijskih norm Euro 4 so se na trgu že pojavile povečane
zahteve po emulzijski raztopini AdBlue. Le-to predpisujejo za doseganje
norm nekateri proizvajalci motorjev v tovornem in avtobusnem prometu –
predvsem za t. i. katalizatorje SCR. V letu 2006 smo zato prodajo AdBlue
razširili na večino geografsko najpomembnejših lokacij po Sloveniji. Poleg
ponudbe na bencinskih servisih ponujamo ta proizvod neposredno tudi
nekaterim večjim prevozniškim podjetjem.

ZUNANJE AKTIVNOSTI

Izvajanje evropske direktive o biogorivih in iskanje okolju sprejemljivejših
rešitev nas postavljata v vlogo nosilcev aktivnosti v slovenskem prostoru.
Strokovnjaki skupine Petrol so se tako tudi v letu 2006 aktivno vključevali
v vse najpomembnejše tovrstne dogodke. Svoj prispevek in pomoč pa so
ponudili tudi pri pripravi in implementaciji zahtev evropskih direktiv
v slovensko zakonodajo.

Širitev prodaje
emulzijske
raztopine na
geografsko
najpomembnejše
lokacije

Aktivno sodelujemo pri iskanju
energetskih rešitev za trajnostni razvoj.
Takšno vlogo bo Petrol obdržal in razvijal še naprej. Kot okoljsko
osveščena in odgovorna skupina želimo aktivno prispevati k iskanju rešitev,
ki omogočajo trajnostni razvoj.

UVELJAVLJANJE SISTEMOV KAKOVOSTI

Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov
kakovosti. Od leta 1997, ko smo v matični družbi pridobili certifikat
ISO 9001 oziroma leta 2000 certifikat ISO 14000, se oba certificirana
sistema vodenja kakovosti stalno nadgrajujeta. Načrtno ju širimo in
uvajamo tudi v druge družbe znotraj skupine Petrol.
Oba sistema smo združili v t. i. Petrolov integrirani sistem kakovosti. Vanj
so dodatno vključene še zahteve sistema ravnanja z živili HACCP, sistema
varnosti in zdravja pri delu OHSAS in sistema informacijske varnosti v
skladu s standardom BS 7799-2.

ISO 9001,
ISO 14000 in
širjenje kakovosti
na druge družbe
skupine Petrol

SISTEM KAKOVOSTI

Petrol je za celovito obvladovanje
kakovosti prejel priznanje RS Slovenije
za poslovno odličnost.
V okviru prizadevanj za celovito obvladovanje kakovosti smo leta 2004
prejeli priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Tudi po
tem priznanju sledimo modelu poslovne odličnosti in to orodje še naprej
uporabljamo za vodenje in preverjanje rezultatov delovanja integriranega
sistema kakovosti v skupini.

Pregled certifikatov in akreditacij za laboratorije
Družba

Sistem vodenja kakovosti

Sistem ravnanja z okoljem

Akreditacije laboratorijev

Petrol d.d., Ljubljana

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

SIST EN ISO/IEC 17025 : 2005

Petrol Skladiščenje, d.o.o.

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

/

Petrol Tehnologija, d.o.o.

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

SIST EN ISO/IEC 17020 : 2004

Petrol Energetika, d.o.o.

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

/

Petrol Plin, d.o.o.

ISO 9001: 2000

ISO 14001: 2004

/

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb

ISO 9001: 2000

/

/

NOVOSTI V LETU 2006

Strategijo razvoja sistema kakovosti smo izpolnili tudi v letu 2006. Tako
smo sistem ravnanja z okoljem v vseh družbah skupine Petrol prilagodili
zahtevam nove izdaje standarda ISO 14001:2004, s certificiranim sistemom
ravnanja z okoljem.
Nove izdaje
okoljskega
standarda
ISO 14001:2004

V naftnem Laboratoriju Petrol, ki ima akreditiranih 68 preizkusnih metod,
smo izvedli prilagoditev vzpostavljenega sistema kakovosti zahtevam nove
izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005.
V Petrolovem kontrolno-merilnem laboratoriju smo podaljšali akreditacijo
metod za kontrolo meril pretoka in manometrov po standardu SIST EN/ISO
17020:2004.
V integrirani sistem kakovosti vedno bolj vključujemo tudi dobavitelje
proizvodov lastne blagovne znamke in drugih pomembnih proizvodov
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dopolnilnega asortimenta ter storitev. V letu 2006 smo tako pričeli izvajati
presojo pri dobaviteljih avtomotivov in prehrambenih artiklov.
V letu 2007 načrtujemo obseg presoj pri dobaviteljih še razširiti.

VAROVANJE OKOLJA

Odgovarjamo, razvijamo,
obnavljamo
Skrb za okolje je osrednje vodilo trajnostne energetske
strategije skupine Petrol. V njenih okvirih sooblikujemo
programe varovanja okolja, sodelujemo pri prednostnih
nacionalnih okoljskih investicijah in pri vzpostavljanju
ustrezne okoljske infrastrukture.
Sodelujemo pri strateških projektih uvajanja okolju prijaznejših tehnoloških
procesov, pri razvijanju in spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.
Tudi v letu 2006 so strokovnjaki skupine krepili sodelovanje z državnimi,
znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami. Med svojimi zaposlenimi,
odjemalci, dobavitelji in drugimi partnerji obenem sistematično
uveljavljamo spoštovanje zahtevnih okoljskih meril in jih seznanjamo
z usmeritvami trajnostnega razvoja. Le-to zahteva implementacijo tako
pri razvoju poslovnih procesov kot novih izdelkov in storitev.

Skrb za okolje je vpeta v vse ravni
upravljanja.
Petrolov sistem ravnanja z okoljem je prilagojen zahtevam mednarodnega
standarda ISO 14001 in pomeni sestavni del strateškega poslovnega načrta
skupine. Okoljevarstvena skrb je vpeta v vse upravljavske ravni in v vsa
področja delovanja. Za dosledno izpolnjevanje zahtev okoljskega standarda in
ciljev, ki so zastavljeni na tem področju, smo odgovorni vsi zaposleni v skupini
Petrol. Uprava družbe pa je tista, ki jamči za njihovo dosledno uresničevanje.

Odgovornost
do izpolnjevanja
okoljskih
standardov

VAROVANJE OKOLJA

SKRB ZA KAKOVOST ZRAKA

Povezana je s prizadevanji za zmanjševanje emisij lahkohlapnih
ogljikovodikov. Proces zniževanja emisij v zrak poteka predvsem na treh
ključnih elementih distribucijske verige naftnih derivatov: pri skladiščenju,
transportu in prodaji.

Rast števila sistemov za zaprto polnjenje rezervoarjev
100%
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98%

97%

2003
2002
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Gibanje deleža bencinskih servisov, opremljenih s sistemom za zaprto polnjenje
podzemnih rezervoarjev v Sloveniji (2000-2006).

SKRB ZA KAKOVOST VODA
Načrtno
nameščanje
sodobnih
čistilnih naprav

Pri opravljanju svojih dejavnosti se srečujemo z različnimi kategorijami
odpadnih vod. Prek lastnih tehnološko dovršenih sistemov zbiranja
in čiščenja voda pa skrbimo za njihovo ustreznost in doseganje
okoljevarstvenih standardov. Poglavitni cilj je zagotavljanje višje kakovosti
voda in preprečevanje njihove oporečnosti na izpustih v okolje.
K učinkovitemu izboljševanju stanja odpadnih voda je najbolj pripomoglo
načrtno in sistematično nameščanje ustreznih sodobnih čistilnih naprav
in lovilnikov olj. Vzporedno tudi zmanjševanje rabe neustreznih čistilnih
sredstev, večja skrbnost pri vzdrževanju čistilnih naprav ter večja
ozaveščenost zaposlenih.
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Kako izboljšujemo kakovost odpadnih voda
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Delež bencinskih servisov z ustrezno vodo testirano na podlagi vzorcev, kar kaže
izboljševanje kakovosti odpadnih voda na bencinskih servisih in v skladiščih v
Sloveniji (2000-2006).

SKRB ZA KAKOVOST ZEMLJE

Pri potencialnih nevarnostih razlitja goriv in s tem onesnaženja tal je
treba največ pozornosti posvečati učinkovitim preventivnim ukrepom.
Njihovo izvajanje temelji na kakovostni gradnji skladiščnih rezervoarjev
in zagotavljanju varnih transportnih pogojev na področju skladiščenja in
transporta goriv. Drugi, nič manj pomemben dejavnik, je stalno strokovno
usposabljanje zaposlenih, ki rokujejo z gorivi.

VAROVANJE OKOLJA

Povečevanje varnosti z dvoplaščnimi rezervoarji
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Dinamika opremljanja bencinskih servisov z dvoplaščnimi rezervoarji
v Sloveniji (2000–2006).

Do konca leta 2006 smo uspeli 99 odstotkov bencinskih servisov in skladišč
opremiti z rezervoarji in cevovodi, ki ob normalnih pogojih obratovanja
preprečujejo puščanja v zemljo. To so rezervoarski prostori ter polnilne in
sesalne cevi s tako imenovano »nično možnostjo puščanja«. Dvoplaščni
rezervoarji in cevovodi z optičnim in zvočnim nadzornim sistemom
medplaščnega prostora so v zadnjih letih postali standardni sestavni del
tipskega bencinskega servisa.
Rezervoarji z
»nično možnostjo
puščanja«

Tudi nadzemni rezervoarji, ki se nahajajo na skladiščih, imajo dvojno
dno z nadzorom morebitnega puščanja. Hkrati so postavljeni v jeklene
lovilne bazene in opremljeni z merilniki za daljinsko odčitavanje nivoja in
temperature goriva.

SKRB ZA VARNO RAVNANJE Z ODPADKI

Pri ravnanju z odpadki skrbimo v skupini Petrol za njihovo zbiranje,
ločevanje, začasno skladiščenje oziroma trajno odstranjevanje. Poseben
poudarek namenjamo odpadkom, ki so lahko okolju nevarni. Pri tem
dosledno spoštujemo vsa najnovejša zakonska določila.
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NAŠI DOSEŽKI PRI RAVNANJU Z ODPADKI V LETU 2006

• vsi bencinski servisi imajo nameščene tipske zabojnike za ločeno zbiranje
papirja in papirne embalaže ter plastike in plastične embalaže,
• 250 ton ločeno zbranega papirja in papirne embalaže,
• 80 ton ločeno zbrane plastične embalaže,
• zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za dodatnih 5 odstotkov glede
na leto 2005,
• vsi bencinski servisi so opremljeni z ustreznimi zabojniki, ki so namenjeni
zbiranju starih izrabljenih akumulatorjev,
• vsi bencinski servisi so opremljeni s posebnimi ekološkimi zabojniki, v
katerih je na voljo vsa oprema, potrebna za hitro ukrepanje ob morebitnih
manjših razlitjih goriv,
• polovica vseh bencinskih servisov ima zgrajen namenski »ekološki otok«
za začasno oziroma prehodno zbiranje in skladiščenje nevarnih odpadkov.

SANACIJA DEPONIJE GUDRONA V PESNIŠKEM DVORU

V skladu z medsebojno podpisanim sporazumom med sofinancerjem
Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije ter investitorjem
Petrolom d.d., Ljubljana so se aktivnosti na projektu dokončne sanacije
deponije gudrona v Pesniškem dvoru intenzivno nadaljevala tudi
v letu 2006.
Izdelana je bila vsa potrebna investicijska in tehnična dokumentacija.
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izvedbo dokončne sanacije
deponije. V drugi polovici leta 2006 smo izvedli tudi predhodna in
pripravljalna dela za samo sanacijo. Proti koncu leta pa se je začela
dejanska izvedba projekta dokončne sanacije. Sanacija deponije naj
bi bila v skladu s pogodbo dokončana v letu 2008.

IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

Za učinkovito izvajanje okoljskega sistema sta ključnega pomena visoka
usposobljenost in ozaveščenost ljudi. Zato v skupini Petrol vse zaposlene
že več let zapored načrtno seznanjamo z vsemi novostmi s področja
naravovarstvenih in drugih z okoljem povezanih vsebin.

Posebna
pozornost do
okolju nevarnih
odpadkov

DRUŽBENA ODGOVORNOST

V pogodbena
razmerja
vključujemo
spoštovanje
okoljske
zakonodaje in
naravovarstvenih
meril

Skupina Petrol aktivno vključuje v sistem ravnanja z okoljem tudi svoje
partnerje in zunanje sodelavce. Pogodbena razmerja so urejena tako, da
vključujejo tudi zahteve po doslednem spoštovanju okoljske zakonodaje
in naših naravovarstvenih meril. To velja tako za prevoznike naftnih
derivatov, izvajalce investicijskih del, izvajalce merjenja okoljskih
kazalnikov, dobavitelje potencialno nevarnega blaga in izvajalce odvoza ter
odstranjevanja odpadkov.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpora okolju,
kjer delujemo, nas bogati
Skupina Petrol vključuje v svoje poslovanje že vrsto
let skrb za družbena in okoljska vprašanja. Na zahteve
in izzive časa odgovarjamo z dolgoročno strategijo
organske rasti skupine in s trdnim zavedanjem, da
podpora okolju, v katerem delujemo, pomembno vpliva
na naše poslovanje in razvoj.
Širši družbeni in lokalnim skupnostim že vrsto let pomagamo k bolj
razgibanemu življenjskemu slogu in k višji kakovosti življenja. Svojo
odgovorno družbeno držo dokazujemo s podporo številnim športnim,
kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.

Višja kakovost bivanja in skrb
za posameznika.
V letu 2006 je bil največji delež sponzorskih sredstev namenjen vrhunskim
športom – košarki, nogometu, smučanju, gimnastiki pa tudi razvoju
avtomoto športa. Petrol je tudi pokrovitelj nogometnega stadiona v Celju, ki
se bo do leta 2008 zato imenoval Arena Petrol. Večina donatorskih sredstev
je bila namenjena neprofitnim organizacijam za humanitarne namene.

AKTIVNO SODELOVANJE V KULTURNEM DOGAJANJU
IN OKOLJEVARSTVU

Na področju kulture smo v skupini Petrol v letu 2006 sodelovali s
Festivalom Lent, uspešno nadaljevali sodelovanje s SNG Drama in ga
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razširili tudi na Slovensko narodno gledališče Maribor. Zavod za kiparstvo
je s pomočjo Petrola organiziral razstavo »Sublimno v kiparstvu«,
Mednarodni grafični likovni center pa »Privlačnost matrice, lesorez v
Sloveniji v 20. stoletju«.

Sodelovanje s
SNG Drama in
mariborskim
gledališčem

V skupini Petrol že dolgo vrsto let delujeta Ženski pevski zbor Petrol in
Oktet Petrol, ki s slovensko pesmijo širita tradicijo in ohranjata vokalno
kulturno dediščino. Petrol je poleg tega že šestnajstič zapored organiziral
tudi odmeven likovni natečaj »Otroci odraslim«.
Med okoljevarstvenimi projekti se je tudi v letu 2006 nadaljeval projekt
»Ohranimo bisere slovenskega morja«. Z njegovo pomočjo smo skupaj
z ministrstvom za okolje in prostor spodbudili poznavanje življenjskih
navad in gibanja želve Caretta caretta ter njenega pomena za biološko
pestrost našega morja. Sodelovanje z Zavodom za varstvo narave kot
izvajalcem MOP-a smo razširili tudi na obnovo kalov, ki v slovenski Istri
in na Krasu predstavljajo edine stoječe vode, kjer se ohranjajo številne
ogrožene rastlinske in živalske vrste.

STRUKTURA SPONZORSKIH SREDSTEV V LETU 2006

V skupini Petrol vidimo družbeno odgovornost kot trajno zavezo pri
sodelovanju z okoljem, v katerem poslujemo. Struktura sponzorskih
sredstev zato odseva predvsem dolgoročnejše oblike sponzorskih
partnerstev in že več let zapored ostaja podobna. V letu 2006 je bilo tako
11 odstotkov sredstev porabljenih za dobrodelne namene in za podporo
okoljevarstvenim projektom, 78 odstotkov sredstev pa namenjenih športu.
Področju kulture smo v letu 2006 namenili 11 odstotkov sponzorskega
proračuna. Poleg zahtevnih kulturnih projektov sodi sem tudi podpora
številnim manjšim, a zato nič manj kakovostnim prireditvam. Tako
spodbujamo raznolikost življenjskih slogov in ustvarjalnost v vseh
družbenih skupinah.

Spodbujanje
spoznavanja in
ohranjanja biološke
pestrosti okolja

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Struktura sponzorstev 2006
11 %

11 %

78 %

Šport
Kultura
Ostalo
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Ustvarjanje
pogojev
za razvoj

To je osnova ustvarjalnosti skupine. Petrol je organizacija,
ki s holdinškim konceptom vključevanja novih družb postaja
še bolj transparentna. Sledimo enostavnemu pravilu –
vsako vključevanje v skupino je kot vključevanje v dober
klub. Zahteva spoštovanje jasnih pravil igre in področij
drugih članov. Pomeni odgovor na zahteve trga ter
odgovornost do kupcev, delničarjev in okolja. Drugo so
podrobnosti. Pomembne podrobnosti.
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PODJETJA V SKUPINI PETROL

Kdo sestavlja skupino
Skupino Petrol je v letu 2006 poleg matičnega
podjetja Petrol d.d., Ljubljana sestavljalo še
devetnajst podjetij.
Od tega 6 domačih in 6 tujih odvisnih družb, 3 skupaj obvladovana
(Geoenergo, d.o.o., Karkasa, d.o.o., in Instalacija, d.o.o.) in 4 pridružena
podjetja (Ogrevanje Piran, d.o.o., Geoplin, d.o.o., Aquasystems, d.o.o.
in Marché Gostinstvo, d.o.o.). Podjetje Cypet-Trade Ltd. je hčerinsko
podjetje odvisne družbe Petrol-Trade H.m.b.H.

VIII. PODJETJA V SKUPINI PETROL

Kako je sestavljena skupina Petrol
SKUPINA PETROL
NAFTNA DEJAVNOST
V SLOVENIJI

NAFTNA DEJAVNOST
NA TRGIH JV EVROPE

ENERGETSKA IN EKOLOŠKA
DEJAVNOST

PETROL d.d.
CYPET OILS Ltd.

PETROL PLIN, d.o.o.

PETROL - TRADE, H.m.b.H.

PETROL ENERGETIKA, d.o.o.

CYPET TRADE Ltd.
PETROL MALOPRODAJA
SLOVENIJA, d.o.o.

PETROL BH OIL COMPANY, d.o.o.

PETROL SKLADIŠČENJE,
d.o.o.

PETROL TRGOVINA, d.o.o.

PETROL VNC, d.o.o.

PETROL, d.o.o., BEOGRAD

PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o.
MARCHÉ GOSTINSTVO, d.o.o.

GEOPLIN, d.o.o.

KARKASA, d.o.o.

AQUASYSTEMS, d.o.o.

INSTALACIJA, d.o.o., KOPER

OGREVANJE PIRAN, d.o.o.

GEOENERGO, d.o.o.

Organizacijska shema po dejavnostih.

matična družba
odvisna podjetja
skupaj obvladovana in pridružena podjetja
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OBVLADUJOČA DRUŽBA
PETROL D.D., LJUBLJANA

Povezovanje, upravljanje
in trgovanje
Podjetje Petrol d.d., Ljubljana ima bogato poslovno
zgodovino. 5. junija 1945 je bilo formalno ustanovljeno
kot podružnica državnega podjetja Jugopetrol. Do
preoblikovanja v zasebno delniško družbo je poslovalo
v različnih organizacijskih oblikah. Prilagodljivost,
zanesljivost in skrb za okolje, v katerem deluje, ostajajo
njegove osnovne vrednote in prednosti.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:

Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Prodaja naftnih proizvodov, ostalega trgovskega blaga ter storitev v
Sloveniji in trgih jugovzhodne Evrope in energetsko-ekološka dejavnost
Uprava:
Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Alenka Vrhovnik Težak,
Boštjan Napast, Bojan Herman
e-pošta:
info@petrol.si
Telefon:
00386 1 47 14 232
Telefax:
00386 1 47 14 809
Nadzorni svet:
Viktor Baraga, Milan Podpečan, Matjaž Gantar, Bojan Šrot,
Aleš Marinček, Ciril Pirš, Samo Gerdin, Cvetka Žigart
Matična številka:
5025796
Vpis v sodni register: 30. 3. 1990
Davčna številka:

80267432

Temeljna dejavnost matične družbe je trgovanje z naftnimi proizvodi,
dopolnilnim asortimentom in storitvami. Na slovenskem maloprodajnem
trgu naftnih derivatov pokriva s 305 bencinskimi servisi 67-odstotni tržni
delež. Kot večinski lastnik enajstih odvisnih podjetij, ki se ukvarjajo s
sorodnimi dejavnostmi, predstavlja v skupini Petrol obvladujočo družbo.
Obenem pa realizira pretežni del prihodkov in dobička skupine.

OBVLADUJOČA DRUŽBA

PRODAJNA IN POSLOVNA ODLIČNOST 2006

Prodajne aktivnosti in rezultati matične družbe v minulem letu
so bili zelo uspešni. Prodaja 2.043 tisoč ton6 proizvodov iz nafte
pomeni osem odstotkov več od načrtovane in devet odstotkov več kot
v letu 2005.

9 % rast prodaje glede na 2005 je
dokaz dobrega dela in izziv za jutri.
Hkrati je družba s prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega
blaga ustvarila 50 mrd SIT (208,8 mio EUR) prihodkov od prodaje. To je za
14 odstotkov več od načrtovanega in 15 odstotkov več kot v letu 2005.
Načrt prodaje
storitev presežen
za 16 %

S prodajo storitev v višini 7,1 mrd SIT (30 mio EUR) je bil načrt presežen
za 16 odstotkov, prodaja v letu 2005 pa za 14 odstotkov.
Leto 2006 je družba zaključila s 440 mrd SIT (1,8 mrd EUR) čistih
prihodkov od prodaje, celotnim poslovnim izidom v višini 11,8 mrd SIT
(49,2 mio EUR) in čistim poslovnim izidom v višini 9,5 mrd SIT
(39,7 mio EUR). V primerjavi z letom 2005 so se čisti prihodki od prodaje
povečali za 14 odstotkov, celotni in čisti poslovni izid pa za 31 odstotkov.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 84 mrd SIT (350,5 mio EUR).

6

Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2006 odvisni družbi Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb prodal del blaga, ki je bil predmet obnavljanja
obveznih zalog Petrol Trgovine Zagreb, d.o.o., zaradi ohranjanja prefercialnega porekla blaga ter zanavljanja v skladu z letnozimsko kakovostjo. Naftni trgovci na Hrvaškem morajo namreč izpolnjevati predpis Republike Hrvaške o oblikovanju obveznih
rezerv. Medtem ko je navedena prodaja blaga prikazana kot prodaja Petrol d.d.,Ljubljana, se le-ta v skupini Petrol kot prodaja
ne evidentira. Navedeno je tudi vzrok za nižjo prodajo skupine Petrol od prodaje Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006.
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ODVISNE DRUŽBE
PETROL-TRADE H.M.B.H.

Trgovina, dobava
in financiranje
Družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. na Dunaju je
bila ustanovljena v letu 1987 in je v stoodstotni lasti
matične družbe Petrol d.d., Ljubljana. Predstavlja
pomemben člen v nabavni verigi naftnih in kemijskih
proizvodov celotne skupine Petrol.
Sedež družbe:
Elisabethstrasse 10, 1010 Wien, Austria
Osnovna dejavnost: Trgovanje z nafto in njenimi derivati, uvoz in izvoz kemijskih proizvodov
Direktor:
Marko Malgaj
e-pošta:
malgaj@petrol-trade.at
Telefon:
0043 1 585 54 73
Telefax:
0043 1 585 54 73 42
Nadzorni svet:
Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Alenka Vrhovnik Težak, Boštjan Napast
Matična številka:
9455930
Vpis v sodni register: 30. 11. 1987
Davčna številka:
214/3129

Družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. je stoodstotni lastnik hčerinske
družbe Cypet-Trade Ltd., ki je bila ustanovljena leta 1998 in se ukvarja s
trgovino in financiranjem poslov z nafto in naftnimi derivati.
V letu 2006 je družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. kupila in prodala
743.252 ton proizvodov iz nafte in kemijskih proizvodov. S tem je za deset
odstotkov presegla letni načrt 2006.
V letu 2006 je družba realizirala 87,00 mrd SIT (363,05 mio EUR) čistih
prihodkov od prodaje, kar je slabih 21 odstotkov več od načrtovanega.
Čisti poslovni izid družbe Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. je v letu 2006
znašal 286,7 mio SIT (1,2 mio EUR), kar pomeni 12-odstotno preseganje
načrtov. Višji rezultat od načrtovanega je predvsem posledica večje
količinske prodaje proizvodov iz nafte od načrtovane matični družbi.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 691,95 mio SIT (2,89 mio EUR).

ODVISNE DRUŽBE

CYPET-TRADE LTD.

Osredotočeni na trgovanje z
naftnimi derivati in financiranje
naftnih poslov
Cypet-Trade Ltd. je hčerinska družba dunajskega
podjetja Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. in je v njegovi
stoodstotni lasti. Njeno delovanje je tesno prepleteno s
poslovanjem skupine Petrol.
Sedež družbe:

Ariadne House, Office no. 52, 333 28th October Street,
P.O. Box 57019 3311 Limassol, Cyprus
Osnovna dejavnost: Trgovina in financiranje poslov z nafto, njenimi derivati
in ostalim blagom
Direktorja:
Lojze Blenkuš, Marko Malgaj
e-pošta:
cypet@logos.cy.net
Telefon:
00357 25 586 039
Telefax:
00357 25 588 752
Odbor direktorjev:
Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Marko Malgaj,
Demetra Vasilou, Christakis Myrianthous
Matična številka:
89452
Vpis v sodni register: 18. 11. 1998
Davčna številka:
12089452Z

Od 1. januarja 2004 sta njeni dejavnosti trgovina in financiranje poslov
z nafto, naftnimi derivati ter ostalim blagom. S tem datumom je bilo
poslovanje iz družbe Cypet Oils Ltd. preneseno na družbo Cypet-Trade Ltd.
V letu 2006 je družba Cypet-Trade Ltd. prodala 1.030.853 ton proizvodov
iz nafte, kar pomeni 93-odstotno doseganje zastavljenih načrtov.
Družba Cypet-Trade Ltd. je imela v letu 2006 117,14 mrd SIT (488,81 mio EUR)
čistih prihodkov od prodaje, kar je za tri odstotke manj od načrta.
V minulem letu je družba ustvarila 710,25 mio SIT (2,96 mio EUR) čistega
poslovnega izida in načrt dosegla 82-odstotno. Vzrok za nižji rezultat od
planiranega je manjša količinska prodaja proizvodov iz nafte od načrtovane
matični družbi.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 1,55 mrd SIT (6,46 mio EUR).
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CYPET OILS LTD.

Družba Cypet Oils Ltd. je bila ustanovljena ob koncu
leta 1989 in je v stoodstotni lasti Petrola d.d., Ljubljana.
Njena dejavnost je bila s 1. januarjem 2004 prenesena
na družbo Cypet-Trade Ltd.
Sedež družbe:

Ariadne House, Office no. 52, 333 28th October Street,
P.O. Box 57019 3311 Limassol, Cyprus
Osnovna dejavnost: Trgovina in financiranje naftnih poslov skupine Petrol
Direktorja:
Lojze Blenkuš, Marko Malgaj
e-pošta:
cypet@logos.cy.net
Telefon:
00357 25 586 039
Telefax:
00357 25 588 752
Odbor direktorjev:
Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Marko Malgaj,
Demetra Vasilou, Christakis Myrianthous
Matična številka:
38175
Vpis v sodni register: 11. 12. 1989
Davčna številka:
12038175W

Cypet Oils Ltd. je v letu 2006 realiziral le prihodke od financiranja, čisti
poslovni izid je v letu 2006 znašal 5,69 mio SIT ( 23,75 tisoč EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 388,33 mio SIT (1,62 mio EUR).

ODVISNE DRUŽBE

PETROL MALOPRODAJA SLOVENIJA, D.O.O.

Upravljanje maloprodajne
dejavnosti v Sloveniji
Obvladujoča družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu
1999 pridobila stoodstotno lastništvo v družbi Shell
Slovenija, d.o.o., Ljubljana in jo z vpisom v sodni register
julija 1999 preimenovala v Destilat, d.o.o. 9. marca 2004
je bila družba Destilat, d.o.o., preimenovana v Petrol
Maloprodaja Slovenija, d.o.o.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Maloprodaja proizvodov iz nafte in ostalega trgovskega
blaga na območju Slovenije
Direktor:
Igor Mravlja
e-pošta:
igor.mravlja@petrol.si
Telefon:
00386 1 47 14 832
Telefax:
00386 1 47 14 811
Člani skupščine:
Igor Irgolič, Marko Kryžanowski, Boštjan Napast
Matična številka:
5823749
Vpis v sodni register: 7. 7. 1999
Davčna številka:
63442213

V družbi Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., je organizirana maloprodaja
proizvodov iz nafte, dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga
na bencinskih servisih v Sloveniji. Bencinski servisi in blago so v lasti
Petrola d.d., Ljubljana.
V letu 2006 je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ustvarila
2,52 mrd SIT (10,5 mio EUR) čistih prihodkov od prodaje in s tem
98-odstotno uresničila svoj načrt. Čisti prihodki od prodaje so bili doseženi
z nadomestili za stroške opravljanja prodaje na bencinskih servisih v
upravljanju družbe Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ki jih družba
zaračuna Petrolu d.d., Ljubljana.
Dodatno je imela družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., 63,1 mio SIT
(263 tisoč EUR) finančnih prihodkov od obresti. Družba je leto 2006
zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 157 tisoč SIT (657 EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 3,18 mrd SIT oz. 13,26 mio EUR.
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PETROL SKLADIŠČENJE, D.O.O.

Skladno s potrebami
sodobnega skladiščenja goriv
Družba Petrol Skladiščenje, d.o.o., je bila ustanovljena
v letu 2002 in je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d.,
Ljubljana. Primarni namen njene ustanovitve je bil
učinkovito upravljanje skladiščnih kapacitet skupine.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Člani skupščine:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Upravljanje skladiščnih zmogljivosti, ki so v lasti obvladujoče družbe
Miran Obreza
miran.obreza@petrol.si
00386 1 586 34 56
00386 1 520 36 74
Boštjan Napast, Igor Irgolič, Rok Blenkuš
1721895
14. 8. 2002
51018900

Temeljna dejavnost družbe Petrol Skladiščenje, d.o.o., je upravljanje
skladiščnih kapacitet, ki jih je matična družba Petrol d.d., Ljubljana skladno
s podpisanim sporazumom o sanaciji Nafte Lendava z Vlado Republike
Slovenije – od te družbe kupila v juliju 2002.
V letu 2004 je matična družba v skladu z ugotovitvami analize učinkovitosti
korporativnih funkcij v tej odvisni družbi združila tudi dejavnost upravljanja
vseh drugih Petrolovih skladišč v Sloveniji. V mesecu januarju 2004 je bil
tako opravljen prenos celotne skladiščne dejavnosti iz obvladujoče družbe
v odvisno družbo. To pomeni, da upravlja družba poleg skladišča goriv
Lendava od januarja 2004 tudi skladišča goriv Rače, Celje, Zalog, Ajdovščina
in Skladiščno distribucijski center za kosovno blago v Zalogu.

Skladiščimo tudi obvezne državne rezerve
Petrol Skladiščenje, d.o.o., opravlja poleg dejavnosti za skupino Petrol v
imenu Petrola d.d., Ljubljana tudi storitve za državne institucije strateškega
pomena – Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in naftnih
derivatov ter za Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Upravljanje
skladišč goriv
Lendava, Rače,
Celje, Zalog,
Ajdovščina
in Skladiščno
distribucijskega
centra za kosovno
blago Zalog

ODVISNE DRUŽBE

V letu 2006 je družba realizirala 512,58 mio SIT (2,14 mio EUR) čistih
prihodkov od prodaje in s tem presegla načrt za štiri odstotke. Leto 2006 je
družba zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 213 tisoč SIT (888 EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 132,96 mio SIT (555 tisoč EUR).
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PETROL TEHNOLOGIJA, D.O.O.

Vzdrževanje, meritve,
preizkusi in nadzor
Konec leta 2002 je obvladujoča družba Petrol d.d.,
Ljubljana dejavnost vzdrževanja objektov in naprav
združila v samostojni družbi Petroservis, d.o.o., ki je v
njeni stoodstotni lasti. Družba izvaja vrsto pomembnih
tehnoloških dejavnosti od vzdrževanja do gradnje
instalacij. V letu 2004 se je družba preimenovala
v Petrol Tehnologija, d.o.o.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:

Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Vzdrževanje objektov, tehnološke opreme in instalacij
do 1. 1. 2007 Anja Kocjančič
od 1. 1. 2007 Miran Obreza
e-pošta:
miran.obreza@petrol.si
Telefon:
00386 1 520 36 00
Telefax:
00386 1 520 36 01
Člani skupščine:
Matjaž Janežič, Barbara Jama Živalič, Mojca Kert Kos, Edo Škufca
Matična številka:
1779192
Vpis v sodni register: 25. 11. 2002
Davčna številka:
75194996

Dejavnost družbe zajema vzdrževanje objektov, tehnološke opreme in
rezervoarjev, vzdrževanje in gradnjo tehnoloških instalacij, vzdrževanje in
gradnjo energetskih naprav, vzdrževanje in preizkus tesnosti plinohramov,
kontrolo meril, meritve okolja in naprav ter tehnični nadzor bencinskih
servisov.

Vrhunska tehnološka podpora
zagotavlja varno, natančno
in nemoteno delovanje.
Družba ima lastna zastopstva za nabavo rezervnih delov, instalacij in
naprav. Petrol Tehnologija, d.o.o., s svojo dejavnostjo pokriva potrebe
skupine Petrol in potrebe zunanjih naročnikov.
V letu 2006 je družba Petrol Tehnologija, d.o.o., ustvarila 1,43 mrd SIT
(5,96 mio EUR) čistih prihodkov od prodaje in s tem načrt presegla za
devet odstotkov. V letu 2006 je ustvarila čisti poslovni izid v višini
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32,09 mio SIT (133,89 tisoč EUR) in s tem načrt presegla za 34 odstotkov.
Dobri poslovni dosežki družbe so posledica večjega obsega opravljenih
zakonsko predpisanih meritev opreme, ki deluje v eksplozijskem območju,
in večje prodaje tehnološke opreme za bencinske servise za skupino Petrol.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 196,91 mio SIT (821,7 tisoč EUR).
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PETROL TRGOVINA, D.O.O., ZAGREB

Zahtevni pogoji poslovanja
Družba Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb je bila
ustanovljena leta 1996 in je v stoodstotni lasti
Petrola d.d., Ljubljana. Že v letu 1999 je začela svojo
poslovno rast z razvojem lastne maloprodajne mreže
bencinskih servisov na Hrvaškem.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Nadzorni svet:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Oreškovićeva 3D, Otok, 10010 Zagreb, Hrvatska
Trgovanje s proizvodi iz nafte in z blagom za široko porabo
Ignac Rupar
ignac.rupar@petrol.si
00385 1 66 80 001
00385 1 66 80 030
Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak
0400661
25. 9. 1996
040040669

Temeljni dejavnosti podjetja sta veleprodaja in maloprodaja proizvodov iz
nafte na hrvaškem trgu. V letu 2006 so v Republiki Hrvaški še vedno veljali
predpisi glede oblikovanja obveznih zalog proizvodov iz nafte za uvoznike.
Konec leta 2003 je bila namreč sprejeta uredba hrvaške vlade, po kateri so
morali uvozniki naftnih derivatov oblikovati 10 odstotkov zalog glede na
uvožene količine v predhodnem letu. Za leto 2004 je bilo treba oblikovati
15, za leto 2005 in 2006 pa 20 odstotkov zalog.
OBLIKOVANJE MALOPRODAJNIH CEN

Model oblikovanja maloprodajnih cen proizvodov iz nafte je bil junija 2006
dopolnjen v skladu z novim »Pravilnikom o utvrđivanju cijena naftnih
derivata«. Ta določa modelsko oblikovanje cen tudi za t. i. plavi diesel in
neosvinčeni motorni bencin 98. Omenjeni pravilnik uvaja tudi stroške za
financiranje »Agencije za obvezne zalihe«.
V letu 2006 so se v Republiki Hrvaški zmanjšale carinske stopnje za uvoz
naftnih derivatov s poreklom iz EU, s 4,2 odstotka na 2,1 odstotka. Uvoz
derivatov iz držav CEFTA še naprej ostaja brez carin.

Prepolovitev
carinskih
stopenj za uvoz
derivatov iz EU

ODVISNE DRUŽBE

Družba Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb je prodala 83.356 ton proizvodov
iz nafte, kar ne vključuje menjave obveznih zalog. Poleg tega je družba
prodala za 1,35 mrd SIT (5,65 mio EUR) dopolnilnega asortimana in za
47,79 mio SIT (199,4 tisoč EUR) storitev.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

Ustvarila je 28,028 mrd SIT (116,96 mio EUR) čistih prihodkov od prodaje.
Družba je v letu 2006 realizirala 8,44 mio SIT (35,22 tisoč EUR) čistega
poslovnega izida.
Med vzroki za nižje rezultate od načrtovanih sta odpoved pogodbe o
uporabi Ina kartice na bencinskih servisih družbe Petrol Trgovina, d.o.o.,
Zagreb in časovni zamik pri gradnji bencinskih servisov. Hkrati se je družba
na področju maloprodaje, zaradi dominantne vloge Ine d.d., srečevala
s problematiko neprilagajanja maloprodajnih cen proizvodov iz nafte
spremembam cen na svetovnem trgu.
Petrol
Trgovina, d.o.o.,
Zagreb ima
na Hrvaškem
enaindvajset
bencinskih
servisov

Konec leta 2006 je imela družba na Hrvaškem 21 bencinskih servisov.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 8,01 mrd SIT (33,42 mio EUR).
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PETROL BH OIL COMPANY, D.O.O.

Ugodni rezultati v veleprodaji
Družba Petrol BH Oil Company, d.o.o., iz Sarajeva je bila
ustanovljena v začetku leta 1999 in je v stoodstotni lasti
Petrola d.d., Ljubljana. Njeni glavni dejavnosti sta
veleprodaja in maloprodaja tekočih in plinskih goriv
ter sorodnih proizvodov.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Nadzorni svet:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Grbavička 4/4, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi ter s sorodnimi proizvodi
Roman Mazi
roman.mazi@petrol.si
00387 33 560 088
00387 33 560 071
Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak
20219629
5. 1. 1999
01076661

V Federaciji Bosni in Hercegovini so se v letu 2006 marže pri prodaji
naftnih derivatov oblikovale prosto. Uvozniki naftnih derivatov so plačevali
carino ob prehodu meje, prometni davek pa je 1. januarja 2006 zamenjal
davek na dodano vrednost.
Država Bosna in Hercegovina je združila plačilo DDV, carin, akciz in
cestnin na ravni uprave za indirektno obdavčevanje. To je pripomoglo
k zmanjšanju sivega trga energentov in omogočilo transparentnejše
poslovanje.
V letu 2006 je družba v maloprodaji in veleprodaji prodala 116.112 ton
proizvodov iz nafte in s tem presegla načrt za 14 odstotkov. Družba je v letu
2006 prodala za 429,28 mio SIT (1,79 mio EUR) dopolnilnega asortimenta
in realizirala za 55,45 mio SIT (231,39 tisoč EUR) drugih prihodkov iz
poslovanja.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

S tem je ustvarila 24,29 mrd SIT (101,3 mio EUR) čistih prihodkov od
prodaje. Čisti poslovni izid je znašal 415,83 mio SIT (1,735 mio EUR),
kar predstavlja res veliko – 165-odstotno preseganje načrta za leto 2006.

Združevanje
plačila dajatev
na ravni države
pripomoglo k
transparentnosti
poslovanja

ODVISNE DRUŽBE

Petrol BH Oil
Company, d.o.o.,
ima v Bosni in
Hercegovini 33
bencinskih
servisov

Začrtane cilje je družba presegla predvsem iz dveh razlogov –
racionalizacije stroškov iz poslovanja ter večjih prodanih količin naftnih
derivatov na področju veleprodaje.
Družba Petrol BH Oil Company, d.o.o., je imela konec leta 2006
33 bencinskih servisov.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 9,584 mrd SIT (39,996 mio EUR).
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PETROL, D.O.O., BEOGRAD

Dva bencinska servisa
konec leta 2006
Družba je začela poslovati v letu 2003 in je v stoodstotni
lasti Petrola d.d., Ljubljana. Svojo osnovno dejavnost,
to je trgovino s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi ter
sorodnimi proizvodi, je začela opravljati šele konec
leta 2006.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Nadzorni svet:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Dragoslava Jovanovića br. 13, 11000 Beograd, Srbija
Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi
Dušan Krt
dusan.krt@petrol.si
00381 11 323 81 28
00381 11 324 93 12
Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Boštjan Napast
17454404
31. 12. 2002
102485196

TRŽNA SITUACIJA

Večino srbskega trga z naftnimi derivati obvladuje podjetje NIS – Naftna
industrija Srbije. Ukvarja se s črpanjem, proizvodnjo in predelavo ter
distribucijo nafte in njenih derivatov. Od tujih naftnih družb so poleg
ruskega Lukoila, ki je kupil Beopetrol, prisotni še OMV, Hellenic
Petroleum in AVIA. Na trgu deluje tudi prek 500 manjših domačih podjetij,
ki se ukvarjajo samo z maloprodajo.

REGULACIJA IN VEZANOST NA PREDELAVO
V DRŽAVNIH RAFINERIJAH

Tudi v letu 2006 je trg nafte in naftnih derivatov v Srbiji popolnoma
regulirala država. Dovoljen je le uvoz surove nafte, od septembra 2005 pa
tudi uvoz eurodiesla. Podjetje, ki se na srbskem trgu ukvarja z maloprodajo
naftnih derivatov, mora le-te kupiti pri NIS ali uvoziti surovo nafto in jo
predelati v rafinerijah NIS.

ODVISNE DRUŽBE

Vlada Srbije je sprejela strategijo energetskega razvoja in ustanovila
agencijo za energijo, kar naj bi delovanje države na področju energentov
naredilo bolj transparentno.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

Ob koncu leta je imela družba dva bencinska servisa, ki sta pričela poslovati
v drugi polovici meseca decembra.
V letu 2006 je imela družba Petrol, d.o.o., Beograd 26,98 mio SIT
(112,5 tisoč EUR) čistih prihodkov od prodaje, kar pomen 58-odstotno
realizacijo načrta. V letu 2006 je družba realizirala negativen čisti poslovni
izid v višini - 254,87 mio SIT (-1,06 mio EUR).
Kapital družbe Petrol, d.o.o., Beograd je 31. decembra 2006 znašal
1,37 mrd SIT (5,7 mio EUR).
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PETROL VNC, VARNOSTNO NADZORNI CENTER, D.O.O.

Nova družba v skupini
Družba Petrol VNC, varnostno nadzorni center, d.o.o.,
(Petrol VNC, d.o.o.,) je bila formalno ustanovljena
16. maja 2006. Poslovati je začela 1. septembra istega
leta. Pridobila je vse potrebne licence za varnostnonadzorne storitve. Tako danes s svojo strokovno ekipo
opravlja tudi naloge za zunanje naročnike. Družba
je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana in
je bila ustanovljena z namenom opravljanja storitev
poizvedovalne dejavnosti in varovanja.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Bojan Babič
bojan.babic@petrol.si; vnc@petrol.si
00386 1 471 43 91
00386 1 471 48 09
2197995
16. 5. 2006
1278696

V času od ustanovitve je družba pridobila vse potrebne osebne licence
in licenco družbe za opravljanje storitev varnostno nadzornega centra.
Družba Petrol VNC, d.o.o., opravlja za svoje stranke tudi dodatne storitve,
kot na primer svetovanje s področja varovanja, izdelave video posnetkov,
testiranje nove opreme.
Družba je od septembra 2006, ko je pričela poslovati, do decembra 2006
realizirala 20,99 mio SIT (87,59 tisoč EUR) čistih prihodkov od prodaje.
Leto 2006 je družba zaključila s čistim poslovnim izidom v višini
1,77 mio SIT (7,39 tisoč EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 29,29 mio SIT (122,23 tisoč EUR).

Dodatne
storitve družbe
na zahtevo
naročnikov

ODVISNE DRUŽBE

PETROL PLIN, D.O.O.

Skrbna stalna oskrba
Družba Petrol Plin, d.o.o., je pričela poslovati v začetku
leta 2002 z združitvijo Sektorja plinske dejavnosti
(Petrol d.d., Ljubljana) in družbe Apegas, d.o.o. Družba
je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana.
Osnovna dejavnost družbe je oskrba s plinastimi gorivi.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Oskrba s plinastimi gorivi, paro, toplo vodo ter svetovanje
in projektiranje
Direktor podjetja:
Štefan Mitja Lebar
e-pošta:
stefan.lebar@petrol.si
Telefon:
00386 1 47 14 911
Telefax:
00386 1 47 14 400
Člani skupščine:
Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak, Matjaž Janežič
Matična številka:
5842247
Vpis v sodni register: 4. 10. 1993
Davčna številka:
36799220

Oskrba sama ne predstavlja vseh dejavnosti družbe Petrol Plin, d.o.o.
Družba je aktivna tudi na področju gradnje in upravljanja. Načrtuje, gradi
in skrbi za omrežja zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina. Postavlja
plinohrame ter plinske postaje za individualne, komercialne in industrijske
uporabnike.
Petrol Plin, d.o.o.
je v 2006 upravljal
18 plinskih
koncesij

Ob koncu leta 2006 je družba Petrol Plin, d.o.o., upravljala osemnajst
plinskih koncesij. Tri koncesije so bile v lasti matične družbe Petrol d.d.,
Ljubljana, petnajst pa v lasti Petrol Plina, d.o.o. Utekočinjeni naftni plin pa
je tržila tudi prek 1.572 plinohramov.
Petrol Plin, d.o.o., je v letu 2006 prodal 17.049 ton utekočinjenega
naftnega plina. Poleg tega je družba prodala 8,162 mio Sm3 zemeljskega
plina na koncesijah Petrol Plina, d.o.o., kar pomeni 95-odstotno doseganje
načrtovanih količin.

KONCESIJE IN DISTRIBUCIJA

Na področju treh koncesij družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki so v upravljanju
družbe Petrol Plin, d.o.o., je bilo prodanih 9,226 mio Sm3 zemeljskega
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plina. To predstavlja sedemodstotno preseganje načrtovanih količin. Družba
Petrol Plin, d.o.o., je v letu 2006 distribuirala 10,0 mio Sm3 zemeljskega
plina, na 3 koncesijah družbe Petrol d.d., Ljubljana pa je bilo distribuiranih
še dodatnih 9,226 mio Sm3.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

Petrol Plin, d.o.o., je ustvaril 4,156 mrd SIT (17,34 mio EUR) čistih
prihodkov od prodaje, kar je za 38 odstotkov več od načrtovanih. Večji
čisti prihodki od prodaje so predvsem posledica prenesene prodaje plinskih
jeklenk z matične družbe na Petrol Plin, d.o.o., v juliju 2006.
Družba je v letu 2006 ustvarila čisti poslovni izid v višini 39,449 mio SIT
(164,62 tisoč EUR). Slabši rezultat od planiranega je predvsem posledica
neugodnih zimskih vremenskih razmer z višjimi temperaturami od
povprečja ob koncu leta 2006.
Kapital družbe Petrol Plin, d.o.o., je 31. decembra 2006 znašal
2,338 mrd SIT (9,76 mio EUR).

ODVISNE DRUŽBE

PETROL ENERGETIKA, D.O.O.

Od proizvajalca do
sistemskega operaterja
Družba Petrol Energetika, d.o.o., prevzema vedno
vidnejšo vlogo pri oskrbi odjemalcev. Prevladujejo
uporabniki v energetsko intenzivnih panogah in
geografsko povezanih lokalnih skupnostih.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
Proizvodnja, prodaja in distribucija električne ter toplotne energije,
prodaja in distribucija zemeljskega plina ter ostalih energentov
Direktor podjetja:
Mojca Kert Kos
e-pošta:
mojca.kos@petrol.si
Telefon:
00386 2 870 61 00
Telefax:
00386 2 870 61 06
Matična številka:
5705754
Vpis v sodni register: 12. 2. 1993
Davčna številka:
56859708

Obvladujoča družba Petrol d.d., Ljubljana je sredi leta 2002 od podjetja
Slovenske železarne, d.d., odkupila 80-odstotna poslovna deleža družb
Energetika Ravne in Energetika Štore. Do leta 2006 se je lastniški delež
družbe Petrol d.d., Ljubljana z dokapitalizacijo z denarnim in stvarnim
vložkom povečal na 99,02 odstotka. Preostalih 0,98 odstotka družbe je v
lasti Železarja Štore, d.p., delniške družbe pooblaščenke, d.d.

Celovitost pri načrtovanju
in uresničevanje sodobnih
energetskih konceptov oskrbe.
POMEMBNA VLOGA NA SLOVENSKEM TRGU
Med odjemalci
prevladujejo
energetsko
intenzivne
panoge

Družba Petrol Energetika, d.o.o., prevzema pri oskrbi odjemalcev na
slovenskem trgu vidno in aktivno vlogo. Prevladujejo energetsko intenzivne
panoge jeklarstva in strojnopredelovalne industrije ter uporabniki v
geografsko povezanih lokalnih skupnostih. Cilji družbe odsevajo strateške
usmeritve skupine Petrol, kot so celovitost pri načrtovanju ter iskanje in
ponudba sodobnih energetskih konceptov oskrbe z energijo.

163

164

LETNO POROČILO PETROL 2006

Petrol Energetika, d.o.o., nastopa na trgu v vlogi proizvajalca, trgovca,
zastopnika in posrednika pri trženju energentov, pa tudi v vlogi sistemskega
operaterja distribucijskih sistemov. Njena poslovna strategija temelji na
preučevanju in prilagajanju trgu ter razvoju lastnega znanja.

LASTNI MODEL NAPOVEDOVANJA IN OPTIMIRANJA

Za namene trgovanja z zemeljskim plinom je družba razvila lastni model
napovedovanja in optimiranja potreb po zemeljskem plinu. Odgovorna
je za vodenje bilančne skupine za zemeljski plin, ki jo sestavljajo večji
industrijski odjemalci in odjemalci v vseh slovenskih občinah, kjer ima
skupina Petrol pridobljene koncesije zemeljskega plina.

Združevalni
multi utility
sistem
poslovanja

Družba Petrol Energetika, d.o.o., je razvila in v praksi uveljavila
tržno konkurenčen multi utility model poslovanja, ki v tehnološkem,
ekonomskem in okoljskem pomenu združuje izvajanje celostnih energetskih
storitev, namenjenih odjemalcem s področja industrije in široke potrošnje.

Cilj je jasen – trajna rast v regijskega
ponudnika celovite oskrbe z energijami
in storitvami.
POGLAVITNE KONKURENČNE PREDNOSTI

Družba uspešno raste v smeri regijskega koordinatorja in ponudnika
energetske oskrbe. Med njenimi bistvenimi prednostmi je vključevanje
trajne sinergije med javnimi in zasebnimi naložbami – Private Public
Partnership. Ta poteka predvsem na področju komunalne in energetske
infrastrukture.
Drugi dve sta učinkovita podpora pogodbenemu financiranju (Third Party
Financing - TPF) in upravljanje z odjemom energije na strani porabe
(Demand Side Management).
V letu 2006 je Petrol Energetika, d.o.o., prodala 323,6 milijona kWh
električne energije, od tega je 34,6 milijona kWh tudi sama proizvedla.
289,6 milijona kWh elektrike je tudi distribuirala. Prodaja zemeljskega
plina je v letu 2006 dosegla 30,9 milijona kubičnih metrov, njegova
distribucija pa 52,9 milijona kubičnih metrov.

Ustvarjanje in
upravljanje sinergij
med javnimi
in zasebnimi
naložbami sta med
našimi največjimi
prednostmi

ODVISNE DRUŽBE

Petrol Energetika, d.o.o., je v letu 2006 hkrati poskrbela tudi za proizvodnjo
55,4 tisoč MWh toplotne energije, prodajo 46,8 tisoč MWh in distribucijo
54,3 tisoč MWh.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

Večji obseg
poslovanja je
prinesel boljše
prodajne rezultate

Družba je v letu 2006 ustvarila 8,71 mrd SIT (36,35 mio EUR) čistih
prihodkov od prodaje, s tem je načrt presegla za 7 odstotkov. V letu 2006
je družba realizirala 304,96 mio SIT (1,27 mio EUR) čistega poslovnega
izida, kar je za 7 odstotkov več od načrta, pri tem znaša udeležba družbe
Petrol d.d., Ljubljana 301,97 mio SIT (1,26 mio EUR).
Ob koncu leta 2006 je kapital družbe znašal 2,76 mrd SIT (11,52 mio EUR).
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SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE
GEOENERGO, D.O.O.

Raziskovanje in pridobivanje
Družba Geoenergo, d.o.o., je bila ustanovljena leta 2002
in je v petdesetodstotni lasti Petrola d.d., Ljubljana.
Drugi družbenik je Nafta Lendava, d.o.o..
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Nadzorni svet:

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija
Pridobivanje zemeljskega plina, nafte in plinskega kondenzata
Ivan Pavoševič, Matjaž Janežič
ivan.pavosevic@petrol.si; matjaz.janezic@petrol.si
00386 2 577 22 62
00386 2 578 89 15
Barbara Jama Živalič, Slavko Pivar,
Marta Svoljšak Jerman, Radovan Žerjav
Matična številka:
1465830
Vpis v sodni register: 20. 6. 2002
Davčna številka:
28050657

Najpomembnejša dejavnost družbe je pridobivanje zemeljskega plina, nafte
in plinskega kondenzata iz vrtin na območju Murske depresije. Družba je na
istem območju tudi nosilec koncesijskih pravic za raziskovanje mineralnih
surovin surove nafte, zemeljskega plina in geotermičnega energetskega vira.

Nosilci koncesijskih pravic
za raziskovanje energetskih virov
na območju Murske depresije.
Z družbo Nemocco Slovenija ima družba Geoenergo, d.o.o., sklenjeno
dolgoročno pogodbo o skupnem vlaganju na področju raziskav
ogljikovodikov na naftnih poljih Dolina in Petišovci pri Lendavi.
Družba je v letu 2006 prodala 4,16 mio Sm3 zemeljskega plina in 452 ton
nafte in plinskega kondenzata.
V letu 2006 je družba Geoenergo, d.o.o., ustvarila 194,76 mio SIT (812,71
tisoč EUR) čistih prihodkov od prodaje in s tem za tri odstotke presegla
načrt. Višji čisti prihodki od prodaje od načrtovanih so posledica višjih
izvoznih cen nafte in plinskega kondenzata. Družba je v letu 2006 ustvarila

SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE

čisti poslovni izid v višini 7,04 mio SIT (29 tisoč EUR) in s tem za 60
odstotkov presegla načrt. Čisti poslovni izid, ki pripada Petrolu d.d.,
Ljubljana, znaša 3,5 mio SIT (14,7 tisoč EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 21,28 mio SIT (88,8 tisoč EUR).
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INSTALACIJA, D.O.O., KOPER

Učinkovit pretovor,
zanesljivo skladiščenje
Družba Instalacija, d.o.o., Koper je bila ustanovljena leta
1991, njeni dejavnosti sta skladiščenje in pretovarjanje
naftnih derivatov. Družba je v devetinštiridesetodstotni
Petrolovi lasti, enainpetdesetodstotni lastnik pa je
Istrabenz d.d. Koper.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:

Sermin 10a, 6000 Koper, Slovenija
Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov
Boris Gorup
boris.gorup@instalacija.si
00386 5 668 21 00
00386 5 639 53 20
5498007
5. 7. 1991
62032429

Med pomembnejšimi dogodki v letu 2006 so bili gradnja novega
rezervoarja R-20, začetek namešavanja biodiesla in aditiviranje na
kamionski polnilnici.
V letu 2006 je družba pretovorila 1,84 mio ton naftnih derivatov, kar je več
od načrtovanega in hkrati pomeni rekorden letni pretovor naftnih derivatov.

Dosegli smo rekorden letni
pretovor naftnih derivatov.
Družba je imela čiste prihodke od prodaje v višini 2,6 mrd SIT
(10,91 mio EUR), kar ustreza načrtovanemu obsegu poslovanja. V letu
2006 je ustvarila čisti poslovni izid v višini 935 mio SIT (3,9 mio EUR)
in s tem za skoraj 25 odstotkov presegla načrtovanega. Čisti poslovni izid,
ki pripada Petrolu d.d., Ljubljana, znaša 458,13 mio SIT (1,91 mio EUR).
Družba je realizirala višji čisti poslovni izid od načrtovanega predvsem
zaradi prodaje dela zemljišča mestni občini Koper.
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 6,22 mrd SIT (25,96 mio EUR).

SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE

KARKASA, D.O.O.

Obnova pnevmatik se
ekonomsko in ekološko
obrestuje
V letu 2004 sta družbi Petrol d.d., Ljubljana in
Sava Tires, d.o.o., iz skupine Goodyear ustanovili
podjetje Karkasa, d.o.o. Njegova osnovna dejavnost je
obnavljanje tovornih pnevmatik. V letu 2006 so jih obnovili
več kot 4.500. Poslovna zasnova dejavnosti podjetja
temelji na pomembnih ekonomičnih in ekoloških kriterijih.
Sedež družbe:
Osnovna dejavnost:
Direktor:
e-pošta:
Telefon:
Telefax:
Matična številka:
Vpis v sodni register:
Davčna številka:
Presežek
načrta prodaje
za 7 odstotkov
in optimalnost
izkoriščanja
kapacitet

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Obnavljanje pnevmatik za tovorna vozila
Borut Andoljšek
borut_andoljsek@goodyear.com
00386 4 207 70 31
00386 4 207 70 31
1965042
13. 7. 2004
20610181

Družba, v kateri ima vsak od ustanoviteljev petdesetodstotni lastniški delež,
je pričela poslovati v januarju 2005. V letu 2006 je pri obnovi pnevmatik
presegla načrt za 11 odstotkov, prodala pa 4.390 obnovljenih tovornih
pnevmatik in s tem načrt presegla za sedem odstotkov.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE, ČISTI POSLOVNI IZID

Družba Karkasa, d.o.o., je v letu 2006 ustvarila 153,27 mio SIT
(639,58 tisoč EUR) čistih prihodkov od prodaje in s tem načrt presegla
za osem odstotkov. Čisti poslovni izid družbe za leto 2006 znaša
12,5 mio SIT (52,15 tisoč EUR). Boljši rezultat od načrtovanega je
posledica večje količinske prodaje obnovljenih tovornih avtoplaščev.
Tudi proizvedene količine so bile večje od načrtovanih, kar pomeni, da so
bili stroški iz poslovanja na enoto nižji od planiranih, proizvodne kapacitete
pa so bile optimalno izkoriščene. Čisti poslovni izid, ki pripada Petrolu d.d.,
Ljubljana, znaša 6,25 mio SIT (26,1 tisoč EUR).
Kapital družbe je 31. decembra 2006 znašal 60,94 mio SIT (254,29 tisoč EUR).
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PRIDRUŽENE DRUŽBE
AQUASYSTEMS, D.O.O.

Sedež družbe: Dupleška 330, 2000 Maribor, Slovenija
Dejavnost: Gradnja in opravljanje storitev čiščenja industrijskih in komunalnih voda
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 26 %

GEOPLIN, D.O.O.

Sedež družbe: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija
Dejavnost: Prodaja in transport zemeljskega plina
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 27,26 %

MARCHE GOSTINSTVO, D.O.O.

Sedež družbe: Notranjska 71, 1370 Logatec, Slovenija
Dejavnost: Priprava jedil in pijače, prodaja trgovskega blaga in drugih storitev
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 25 %

OGREVANJE PIRAN, D.O.O.

Sedež družbe: Liminjanska 117, 6320 Portorož, Slovenija
Dejavnost: Oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja in distribucija pare in toplote
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 40 %

.
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RAČUNOVODSKO POROČILO 2006

Računovodsko poročilo 2006
skupine Petrol in
Družbe Petrol d.d., Ljubljana
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UVOD

Uprava je odgovorna, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi
računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP), ki jih je objavil Upravni odbor za mednarodne
računovodske standarde poročanja tako, da ti predstavljajo resnično in
pošteno sliko poslovanja družbe Petrol d.d., Ljubljana (družba Petrol d.d.)
in odvisnih podjetij (skupaj Skupina Petrol) za poslovno leto 2006.
Po ustrezni poizvedbi uprava upravičeno pričakuje, da bosta družba in
skupina v dogledni prihodnosti razpolagali z ustreznimi viri za nadaljevanje
poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke
o časovni neomejenosti delovanja družbe in skupine.
Odgovornost uprave pri izdelavi računovodskih izkazov zajema naslednje:
• računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene;
• presoje in ocene so razumne in preudarne;
• računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP; vsa morebitna
pomembna odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu;
• računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni
neomejenosti delovanja, razen če ta za družbo Petrol d.d. in skupino ni
primerna.
Uprava je odgovorna za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku
z razumljivo natančnostjo prikazujejo finančni položaj družbe Petrol d.d.
in skupine Petrol, ter da so računovodski izkazi družbe v skladu z MSRP.
Uprava je prav tako odgovorna za varovanje premoženja družbe ter za
preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti.
Uprava izjavlja, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z določili
MSRP brez pridržkov pri njihovi uporabi.
V imenu uprave
Marko Kryžanowski
Predsednik uprave

Petrol d.d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Slovenija
6. marec 2007

Alenka Vrhovnik Težak
Članica uprave
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IZJAVA O SKLADNOSTI

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP) kot jih je sprejel Odbor za mednarodne
računovodske standarde (IASB) in tolmačenji Odbora za pojasnjevanje
mednarodnega računovodskega poročanja (IFRIC), kot jih je sprejela
Evropska unija.
Pri pripravi računovodskih izkazov niso bili upoštevani novi standardi, ki še
niso v veljavi na dan 31. 12. 2006 ali niso pomembni za skupino in sicer:
• MSRP 7- Finančni instrumenti: Razkritja (velja od 1. 1. 2007)
– Standard bo zahteval obsežnejša razkritja o finančnih inštrumentih
skupine in njihovem vplivu na finančni položaj in uspešnost ter
kvantitativna in kvalitativna razkritja o naravi in obsegu tveganj.
Dodatna zahtevana razkritja bodo vezana na cilje, politike in procese v
okviru upravljanja finančnih tveganj družbe in skupine.
• Dopolnitev k MRS 1 Predstavitev računovodskih izkazov – Razkritja
o kapitalu (velja od 1. 1. 2007) – Skladno z dopolnitvijo bodo potrebna
obsežnejša razkritja o kapitalski strukturi.
• MSRP 8 – Področni odseki (velja od 1. 1. 2009 – Standard bo nadomestil
MRS 14 in veljal le za družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje
na organiziranem trgu ali so zaprosile za sprejem v trgovanje. Za družbo
pojasnilo pomeni, da ji bo treba tudi v prihodnje razkrivati podatke po
področnih in območnih odsekih.
• IFRIC 7 – Uporaba prevrednotenja po MRS 29 Računovodsko poročanje
v pogojih hiperinflacije (velja od 1. 3. 2006) – Pojasnilo vključuje
usmeritve o tem, kako pravna oseba prilagodi računovodske izkaze
skladno z MRS 29 v prvem letu, ko ugotovi obstoj hiperinflacije v
gospodarstvu svoje funkcijske valute. Za skupino pojasnilo, ki bo
veljajo v letu 2007, ni pomembno, ker ne poslujejo v hiperinflacijskih
razmerah.
• IFRIC 8 – Obseg MSRP 2 (velja od 1. 5. 2006) – Skladno z razlago se
standard MSRP 2 Izplačilo v deležih skupine uporablja za dogovore,
v katerih je očitno, da za izplačilo v deležih ni nadomestila ali pa
je neustrezno. Pojasnilo, ki bo veljalo za leto 2007, za skupino ni
pomembno, ker tovrstnih izplačil ni.
• IFRIC 9 – Ponovna ocena vgrajenih izpeljanih finančnih inštrumentov
(velja od 1. 6. 2006) – Obravnavanje vgrajenega izvedenega finančnega
inštrumenta oceni stranka ob sklenitvi pogodbe. Ponovna ocenitev
je prepovedana, razen v primeru, ko pride do sprememb pogodbenih
določil, ki bistveno vplivajo na denarne tokove, ki bi jih pogodba sicer
zahtevala. Pojasnilo, ki bo veljalo v letu 2007, za skupino ni pomembno,
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ker ne uporablja vgrajenih izvedenih finančnih inštrumentov.
• IFRIC 10 – Medletno poročanje in slabitve (velja od 1. 11. 2006)
– Odprava slabitev, oblikovanih v medletnem računovodskem obdobju je
prepovedana za dobro ime, naložbe v kapitalske inštrumente in finančna
sredstva pripoznana po nabavni vrednosti.
• IFRIC 11 – MSRP2 Delnice skupine in lastne delnice (velja od 1. 3.
2007) – Obravnava obračunavanje odobritve lastnih delnic zaposlenim in
odobritve delnic družb v skupini zaposlenim.
• IFRIC 12 – Koncesije (velja od 1. 1. 2008) – Določa, kako koncesionar
pripoznava koncesije, če koncedent nadzoruje katero od storitev, komu
in po kakšni ceni mora koncesionar opravljati storitve in če koncedent
nadzoruje preostalo vrednost infrastrukture ob izteku koncesijske
pogodbe. Skupina bo pojasnilo upoštevala od 1. 1. 2008 za koncesije,
ki bodo po vsebini obravnavane v IFRIC 12.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2 005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

I. stopnja

70

79

89

40

43

93

II. stopnja

206

181

114

109

113

96

III. stopnja

36

43

84

21

24

88

IV. stopnja

967

982

98

546

545

100

V. stopnja

1.054

1.004

104

617

582

106

VI. stopnja

125

124

101

84

87

97

VII. stopnja

280

254

110

192

181

106

30

26

115

26

24

108

SKUPAJ *

2.768

2.693

103

1.635

1.599

102

* Od tega znaša število zaposlenih
na najemnih BS

1.325

1.245

106

1.096

1.048

105

Magistri in doktorji
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Ključni finančni podatki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

550.644.184

498.123.883

111

523.057.556

457.593.347

114

85.395.207

77.912.121

110

83.513.391

73.062.766

114

465.248.977

420.211.762

111

439.544.165

384.530.581

114

Kosmati poslovni izid od prodaje

50.699.843

47.679.181

106

42.976.103

40.777.454

105

Redna amortizacija

(6.258.592)

(6.328.520)

99

(5.056.733)

(5.233.202)

97

Poslovni izid iz poslovanja brez redne amortizacije in popravkov
obratnih sredstev

18.682.020

13.560.567

138

14.238.222

10.524.380

135

Poslovni izid iz poslovanja brez redne amortizacije

17.553.881

13.160.116

133

13.666.971

10.485.520

130

Poslovni izid iz poslovanja

11.295.289

6.831.596

165

8.610.238

5.252.318

164

Odhodki za obresti

(2.153.302)

(1.671.523)

129

(1.388.330)

(1.183.206)

117

(62.324)

(156.462)

40

(62.324)

(156.462)

40

Davki

(2.551.880)

(1.854.271)

138

(2.266.485)

(1.702.810)

133

Čisti poslovni izid

11.938.373

8.397.784

142

9.513.557

7.286.136

131

Denarni poslovni izid (čisti poslovni izid in redna amortizacija)

18.196.965

14.726.304

124

14.570.290

12.519.338

116

Čisti finančni tokovi iz poslovnih aktivnosti

24.381.377

(1.197.735)

-

18.957.726

5.949.718

319

202.120.921

203.188.993

99

188.902.962

193.040.792

98

74.050.208

77.918.583

95

68.683.065

71.545.837

96

934.059

1.784.508

52

1.098.225

1.695.540

65

Kapital

95.095.332

85.207.958

112

83.986.582

76.473.736

110

Povprečni kapital

90.151.645

82.444.331

109

80.230.159

74.444.404

108

Kratkoročne obveznosti

76.546.903

79.800.766

96

76.436.785

80.194.350

95

Finančne obveznosti (nekratkoročne in kratkoročne)

44.150.619

57.017.350

77

32.628.157

44.838.684

73

Neto finančne obveznosti (finančne obveznosti - kratkoročne
finančne terjatve)

43.216.560

55.232.842

78

31.529.932

43.143.144

73

Nekratkoročne finančne obveznosti

23.309.936

30.536.312

76

22.398.994

29.624.872

76

Bruto zaračunana realizacija
Davek (DDV)
Čisti prihodki od prodaje

Obrestne zamenjave

Celotna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne terjatve

Ključni finančni kazalniki
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Kosmati poslovni izid od prodaje / čisti prihodki od prodaje (%)

10.90

11.35

96

9.78

10.60

92

Poslovni izid iz poslovanja brez redne amortizacije in popravka
obratnih sredstev / čisti prihodki od prodaje

4.02

3.23

124

3.24

2.74

118

Poslovni izid iz poslovanja / čisti prihodki od prodaje

2.43

1.63

149

1.96

1.37

143

Vrednosti v odstotkih (%)

Čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje (%)

2.57

2.00

129

2.16

1.89

114

13.24

10.19

130

11.86

9.79

121

Kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

0.97

0.98

99

0.90

0.89

101

Finančne obveznosti / kapital

0.46

0.67

69

0.39

0.59

66

Neto finančne obveznosti / kapital

0.45

0.65

70

0.38

0.56

67

Nekratkoročne finančne obveznosti / kapital

0.25

0.36

68

0.27

0.39

69

Kritje obresti*

7.54

6.61

114

9.12

7.71

118

Čisti poslovni izid / povprečni kapital (%)

*(čisti poslovni izid+davki+odhodki za obresti in obrestne zamenjave)/odhodki za obresti in obrestne zamenjave
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Podatki o delnici
PETROL D.D.
31. december 2006

31. december 2005

Indeks 06/05

2.086.301

2.086.301

100

- od tega število odkupljenih lastnih delnic

25.758

26.161

98

Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (SIT)
(kapital / št.izdanih navadnih delnic)

40.256

36.655

110

Najvišji tečaj v letu (SIT)

125.186

72.518

173

Najnižji tečaj v letu (SIT)

68.536

58.400

117

Število izdanih navadnih delnic

Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev

Povprečni enotni tečaj v letu (SIT)

92.627

65.546

141

118.361

70.741

167

246.936.673

147.587.019

167

47.620

4.798

992

Donosnost na delnico v tekočem letu ( tečaj zadnjega trg.dne tekočega
leta / tečaj zadnjega trg.dne preteklega leta)

67%

7%

957

P/BV (povprečna tržna cena delnice / knjigovodska vrednost delnice)

Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (SIT)
Tržna vrednost kapitala (tisoč SIT) (št.izdanih navadnih delnic
* tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu)
Donos na delnico v tekočem letu (SIT) ( tečaja zadnjega trg.dne
tekočega leta - tečaj zadnjega trg.dne preteklega leta)

2,30

1,79

129

P/E (povprečna tržna cena delnice / čisti dobiček poslovnega
leta na delnico)

20,06

18,53

108

P/CE (povprečna tržna cena delnice / denarni dobiček na delnico)

13,10

10,79

121

Čisti dobiček na delnico (EPS) (SIT) (čisti dobiček posl.leta /
(št.izdanih navadnih delnic-št.odkupljenih lastnih delnic)

4.617

3.537

131

Denarni dobiček na delnico (CEPS)(SIT) (čisti dobiček posl.leta+redna
amort. / št.izdanih nav.delnic-št.odkupljenih last.delnic)

7.071

6.077

116

7.506.565

9.795.866

74

Sredstva za izplačilo dividend 000 (SIT) *

*

2.060.140

-

Izplačane nagrade upravi in NS (000 SIT) *

*

38.442

-

Dividendna politika
Bilančni dobiček (000 SIT) *

Dividenda na delnico (SIT) *
ŠTEVILO DELNIČARJEV

* Delničarji bodo o višini zneska odločali na skupščini.

*

1.000

-

42.566

43.920

97

7.952.046
(7.595.253)

15.

14.

5.794

11.938.373

2.989

11.941.362

2,6

0,0

2,6

0,5

3,1

1,6

1,7

-

0,6

2,4

1,1

2,0

7,5

10,9

0,1

89,2

100,0

Struktura

4.077

8.397.784

2.165

8.399.949

(1.854.271)

10.254.220

(7.574.242)

9.198.638

0

1.798.228

6.831.596

1.897.887

(9.582.900)

(33.162.572)

47.679.181

(1.996.276)

(370.536.305)

420.211.762

2005

SKUPINA PETROL

2,0

-

2,0

0,4

2,4

1,8

2,2

-

0,4

1,6

0,5

2,3

7,9

11,3

0,5

88,2

100,0

Struktura

142

142

138

142

138

141

100

86

-

158

165

260

98

105

106

-

112

111

Indeks
2006/2005

4.617

9.513.557

0

9.513.557

(2.266.485)

11.780.042

(6.585.368)

7.769.156

1.986.016

0

8.610.238

4.253.895

(6.568.149)

(32.051.611)

42.976.103

0

(396.568.062)

439.544.165

2006

2,2

-

2,2

0,5

2,7

1,5

1,8

0,5

-

2,0

1,0

1,5

7,3

9,8

-

90,2

100,0

Struktura

3.537

7.286.136

0

7.286.136

(1.702.810)

8.988.946

(6.924.969)

8.833.709

1.827.888

0

5.252.318

1.451.852

(7.085.047)

(29.891.941)

40.777.454

0

(343.753.127)

384.530.581

2005

DRUŽBA PETROL D.D.

1,9

-

1,9

0,4

2,3

1,8

2,3

0,5

-

1,4

0,4

1,8

7,8

10,6

-

89,4

100,0

Struktura

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Čisti dobiček na delnico (v SIT)

Čisti poslovni izid. ki pripada
lastnikom obvladujoče družbe

Čisti poslovni izid. ki pripada
manjšinskim lastnikom

Čisti poslovni izid poslovnega leta

(2.551.880)

13.

12.

Drugi finančni odhodki

Davki

12.

Drugi finančni prihodki

0

14.493.242

11.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih.
pridruženih in skupaj obvladovanih
družb

2.841.160

11.295.289

4.932.620

(9.400.573)

(34.936.601)

50.699.843

586.522

(415.135.656)

465.248.977

2006

Poslovni izid pred davki

11.

Neto finančni prihodki iz deležev
zaradi vrednotenja po kapitalski
metodi

Poslovni izid iz poslovanja

2.

3. - 10.

Stroški splošnih dejavnosti

Drugi poslovni prihodki

3. - 10.

39.

1.

Pojasnila

Stroški prodajanja

Kosmati poslovni izid od prodaje

Neto dobiček/(izguba) blagovnih
zamenjav

Nabavna vrednost prodanega blaga

Čisti prihodki od prodaje

(v 000 SIT)

Izkaz poslovnega izida
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131

131

-

131

133

131

95

88

109

-

164

293

93

107

105

-

115

114

Indeks
2006/2005
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183

0
3.094.455
14.496.928
2.829.477
1.178.679
771.033
450.362
128.070.713

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Naložbe v odvisne družbe

Naložbe v skupaj obvladovane družbe

Naložbe v pridružene družbe

Za prodajo razpoložljiva
finančna sredstva

Finančne terjatve

Poslovne terjatve

Odložene terjatve za davek

0,2
36,6

100,0

46.652.148
203.170
6.872.347
361.116
74.050.208

202.120.921

28.
29.
30.
31.

Poslovne terjatve

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida

Denar in denarni ekvivalenti

SKUPAJ SREDSTVA

Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva

934.059

27.

3,4

0,1

23,1

0,5

19.027.368

26.

Finančne terjatve

9,4

0,4

0,6

1,4

7,2

1,5

0,0

1,7

Zaloge

Kratkoročna sredstva

0,2
63,4

3.440.336

18.

Naložbene nepremičnine

49,4

1.959.398
99.850.045

17.

1,0

Struktura

16.

31. december
2006

Opredmetena osnovna sredstva

Pojasnila

203.188.993

77.918.583

688.460

2.701.234

0

44.668.219

1.784.508

28.076.162

125.270.410

320.944

453.136

1.238.450

2.952.175

12.830.468

3.440.975

0

4.100.715

97.962.513

1.971.034

31. december
2005

SKUPINA PETROL

Neopredmetena sredstva

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

SREDSTVA

(v 000 SIT)

Bilanca stanja

99,0

38,3

0,3

1,3

-

22,0

0,9

13,8

61,7

0,2

0,2

0,6

1,5

6,3

1,7

0,0

2,0

48,2

1,0

Struktura

100

95

53

254

-

104

52

68

102

140

170

95

96

113

90

-

84

102

99

Indeks
06/05

188.902.962

68.683.065

216.558

6.107.182

0

44.818.361

1.098.225

16.442.739

120.219.897

248.761

714.465

3.436.339

2.790.199

9.717.271

1.722.404

25.180.276

3.845.669

71.668.820

895.693

31. december
2006

100,0

36,4

0,1

3,2

-

23,7

0,6

8,7

63,6

0,1

0,4

1,8

1,5

5,1

0,9

13,3

2,0

37,9

0,5

Struktura

193.040.792

71.545.837

543.390

1.699.923

0

41.726.944

1.695.540

25.880.040

121.494.955

116.252

446.596

3.233.852

2.902.872

9.717.271

1.722.404

23.942.751

4.520.726

73.960.591

931.640

31. december
2005

PETROL D.D.

100.0

37,1

0,3

0,9

-

21,6

0,9

13,4

62,9

0,1

0,2

1,7

1,5

5,0

0,9

12,4

2,3

38,3

0,5

Struktura

98

96

40

359

-

107

65

64

99

214

160

106

96

100

100

105

85

97

96

Indeks
06/05
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(650.840)

35.
36.
37.
25.

Druge rezervacije in dolgoročno
odloženi prihodki

Finančne obveznosti

Poslovne obveznosti

Odložene obveznosti za davek

202.120.921

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

100,0

52,9

203.188.993

117.954.579

79.800.766

3.536.441

874.770

48.908.517

26.481.038

38.153.813

107.511

419.270

30.536.312

6.152.552

938.168

85.234.414

26.456

85.207.958

4.948.985

4.364.233

457.657

650.208

144.000

28.020.546

(661.023)

661.023

14.811.973

19.292.550

12.517.806

31, december
2005

100,0

58,1

39,3

1,7

0,4

24,1

13,0

18,8

0,1

0,2

15,0

3,0

0,5

41,9

0,0

41,9

2,4

2,1

0,2

0,3

0,1

13,8

0,3

0,3

7,3

9,5

6,2

Struktura

91

91

96

67

121

107

79

80

65

96

76

93

104

112

104

112

145

175

89

100

150

116

98

98

100

100

100

Indeks
06/05

188.902.962

104.916.380

76.436.785

2.039.251

816.766

63.351.605

10.229.163

28.479.595

64.357

325.666

22.398.994

5.237.611

452.967

83.986.582

0

83.986.582

4.756.779

0

0

0

215.454

32.390.018

(650.840)

650.840

14.797.743

19.308.782

12.517.806

31, december
2006

100,0

55,5

40,5

1,1

0,4

33,5

5,4

15,1

0,0

0,2

11,9

2,8

0,2

44,5

-

44,5

2,5

-

-

-

0,1

17,1

0,3

0,3

7,8

10,2

6,6

Struktura

193.040.792

116.567.056

80.194.350

2.977.924

739.475

61.263.139

15.213.812

36.372.706

99.916

338.190

29.624.872

5.867.484

442.244

76.473.736

0

76.473.736

3.847.186

(2.146.095)

0

0

144.000

28.020.546

(661.023)

661.023

14.797.743

19.292.550

12.517.806

31. december
2005

PETROL D,D,

100,0

60,4

41,5

1,5

0,4

31,7

7,9

18,8

0,1

0,2

15,3

3,0

0,2

39,6

-

39,6

2,0

1,1

-

-

0,1

14,5

0,3

0,3

7,7

10,0

6,5

Struktura

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2006 v družbi Petrol d.d., Ljubljana je že zmanjšan za polovico in prenesen v druge
rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1.

106.998.184

37,9

76.546.903

SKUPAJ OBVEZNOSTI

1,2

0,5

2.356.049

25,9

10,3

1.055.851
39.

52.294.320

20.840.683

Pasivne časovne razmejitve

38.

Poslovne in druge obveznosti

0,0
15,1

69.940

0,2

11,5

2,8

0,5

47,1

30.451.281

400.450

23.309.936

5.694.887

976.068

95.122.737

0,0

Obveznosti za davek od dohodka

36.

Finančne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

34.

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Nekratkoročne obveznosti

Skupaj kapital

27.405

47,1

95.095.332

Kapital manjšinskih lastnikov

3,5

7.160.170

3,8

0,2

Čisti poslovni izid poslovnega leta

407.371
7.630.800

Prevedbene razlike

0,3

0,1

16,0

0,3

0,3

7,3

9,6

6,2

Struktura

SKUPINA PETROL

Preneseni čisti poslovni izid

650.208

Rezerve iz naslova prevrednotenja
osnovnih sredstev

32.390.018
215.454

14.

33.

650.840

Rezerve iz naslova prevrednotenja
finančnih naložb

Druge rezerve iz dobička

Lastne delnice

Rezerve za lastne delnice

14.814.723

Zakonske rezerve

12,517.806

31, december
2006

19.308.782

32.

Pojasnila

Kapitalske rezerve

Vpoklicani kapital

Kapital. ki pripada lastnikom
Skupine Petrol

(v 000 SIT)

Kapital in obveznosti

98

90

95

68

110

103

67

78

64

96

76

89

102

110

-

110

124

-

-

-

150

116

98

98

100

100

100

Indeks
06/05
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3.639

(664.662)

Lastne
delnice

3.639

23.479.366

Druge
rezerve iz
dobička

1.526.667

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

19.292.550

661.023

(661.023)

Uskladitev bilančnega
dobička zaradi prehoda na
MSRP

(961.613)

28.020.546

Stanje 31. december 2005

14.811.973

3.438.950

Prenos dela dobička Petrol
d.d. za leto 2005 v druge
rezerve

Dobiček tekočega leta

Dobiček manjšinskih lastnikov

(1.853.996)

(50.381)

Razporeditev bilančnega
dobička Petrol d.d. za leto
2004 po sklepu skupščine

Izplačilo dividend za leto 2004

3.002.968

Prenos v druge rezerve po
sklepu skupščine

(1.614)

9.849

Oblikovanje zakonskih rezerv

Izločitev zakonskih rezerv

3.639

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih
delnic

Prevedbene razlike

144.000

460.889

(3.639)

664.662

Rezerve
za lastne
delnice

Odložene obveznosti za
davek

14.800.099

Zakonske
rezerve

650.208

650.208

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
OS

Rezerve iz naslova
prevrednotenja

(1.843.556)

5.554

19.286.996

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz dobička

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

12.517.806

12.517.806

Stanje 1. januar 2005

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

(v 000 SIT)

Izkaz gibanja kapitala skupine Petrol

457.657

356.941

100.716

Prevedbene
razlike

961.613

4.364.233

50.381

(3.002.968)

1.614

(3.639)

1.663.998

5.654.847

Preneseni
čisti
poslovni
izid

4.948.985

(3.438.950)

8.397.784

(9.849)

(1.663.998)

1.663.998

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Zadržani dobiček

0
0
0

0
0
0

0

85.207.958

0

26.456

2.165

0

0

85.234.414

0

8.397.784

(1.853.996)

(1.853.996)

8.397.784

0

0

0

3.639

3.639

0

5.554

5.554

356.941

356.941

(1.843.556)

0

79.704.993

Skupaj

460.889

2.165

24.290

Kapital
manjšinskih
lastnikov

460.889

(1.843.556)

0

79.680.703

Kapital. ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol
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10.183

(661.023)

Lastne
delnice

10.183

27.058.933

Druge
rezerve iz
dobička

144.000

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

(650.840)

215.454

650.208

407.371

7.630.800

0
0

0
0

(2.060.140)

(2.060.140)

(4.756.778)

4.756.778

32.390.018

Prenos dela dobička Petrol
d.d. za leto 2006 v druge
rezerve

Stanje 31. december 2006

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

7.160.170

11.938.373

Dobiček tekočega leta

95.095.332

0

11.938.373

27.405

95.122.737

0

11.938.373

2.989

(2.040)

(38.442)

(38.442)

2.989

650.840

0

0

0

10.183

10.183

0

16.232

16.232

(50.286)

(50.286)

87.811

0

85.234.414

Skupaj

(16.357)

26.456

Kapital
manjšinskih
lastnikov

(16.357)

87.811

0

85.207.958

Kapital. ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol

0

(18.675)

(2.750)

(4.948.985)

4.948.985

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Dobiček manjšinskih lastnikov

14.814.723

(2.662.706)

18.675

4.948.985

5.325.846

Preneseni
čisti
poslovni
izid

(2.040)

19.308.782

(50.286)

457.657

Prevedbene
razlike

0

(2.060.140)

(38.442)

2.662.706

650.208

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
OS

Zadržani dobiček

Zmanjšanje deleža
majšinskih lastnikov zaradi
dokapitalizacije

Izplačilo dividend za leto 2005

Izplačilo nagrad nadzornemu
svetu

Prenos v druge rezerve po
sklepu skupščine

Pokrivanje prenesene izgube

Oblikovanje zakonskih rezerv

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih
delnic

Prevedbene razlike

(16.357)

(10.183)

661.023

Rezerve
za lastne
delnice

Odložene obveznosti za
davek

2.750

14.811.973

Zakonske
rezerve

87.811

16.232

19.292.550

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz naslova
prevrednotenja

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

12.517.806

12.517.806

Stanje 1. januar 2006

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

(v 000 SIT)

Rezerve iz dobička
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Uskladitev bilančnega dobička zaradi prehoda na MSRP

Stanje 31. december 2005

Prenos dela dobička za leto 2005
v druge rezerve

Dobiček tekočega leta

Izplačilo dividend za leto 2004

Razporeditev bilančnega dobička za leto 2004 po sklepu
skupščine

Prenos v druge rezerve po sklepu skupščine

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih delnic

Odložene obveznosti za davek

Vrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni
čisti poslovni izid

Stanje 1. januar 2005

(v 000 SIT)

12.517.806

12.517.806

Vpoklicani
kapital

Izkaz gibanja kapitala Petrola d.d.

19.292.550

5.554

19.286.996

Kapitalske
rezerve

14.797.743

3.639

14.794.104

Zakonske
rezerve

661.023

(3.639)

664.662

Rezerve
za lastne
delnice

(661.023)

3.639

(664.662)

Lastne
delnice

Rezerve iz dobička

(961.613)

28.020.546

3.438.950

(1.853.996)

(50.381)

3.002.968

3.639

23.479.366

Druge
rezerve iz
dobička

144.000

460.889

(1.843.556)

1.526.667

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

961.613

(2.146.095)

50.381

(3.002.968)

(3.639)

2.755.371

(1.945.239)

Preneseni čisti
poslovni izid

3.847.186

(3.438.950)

7.286.136

(2.755.371)

2.755.371

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Zadržani dobiček

0

76.473.736

0

7.286.136

(1.853.996)

0

0

0

3.639

5.554

460.889

(1.843.556)

0

72.415.071

Skupaj
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12.517.806

12.517.806

19.308.782

16.232

19.292.550

Kapitalske
rezerve

14.797.743

14.797.743

Zakonske
rezerve

650.840

(10.183)

661.023

Rezerve
za lastne
delnice

(650.840)

10.183

(661.023)

Lastne
delnice

2.749.786

32.390.018

4.756.778

(2.060.140)

(38.442)

2.662.706

10.183

27.058.933

Druge
rezerve iz
dobička

Rezerve iz dobička

215.454

(16.357)

87.811

144.000

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

0

0

(2.662.706)

3.847.186

(1.184.480)

Preneseni čisti
poslovni izid

4.756.779

4.756.779

(4.756.778)

9.513.557

(3.847.186)

3.847.186

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Zadržani dobiček

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Bilančni dobiček za leto 2006

Stanje 31. december 2006

Prenos dela dobička za leto 2006 v druge rezerve

Dobiček tekočega leta

Izplačilo dividend za leto 2005

Izplačilo nagrad nadzornemu svetu

Prenos v druge rezerve po sklepu skupščine

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih delnic

Odložene obveznosti za davek

Vrednotenje za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni
čisti poslovni izid

Stanje 1. januar 2006

(v 000 SIT)

Vpoklicani
kapital

7.506.565

83.986.582

0

9.513.557

(2.060.140)

(38.442)

0

0

10.183

16.232

(16.357)

87.811

0

76.473.736

Skupaj
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Izkaz finančnega izida
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

Pojasnila

31. december
2006

40.

PETROL D.D.

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Finančni tokovi iz
poslovnih aktivnosti
Denar ustvarjen pri poslovanju

29.216.672

2.483.795

1.176

22.791.914

9.081.108

251

Izdatki za obresti

(2.253.896)

(1.686.497)

134

(1.460.569)

(1.258.667)

116

Izdatki za davke

(2.581.399)

(1.995.033)

129

(2.373.619)

(1.872.723)

127

24.381.377

(1.197.735)

(2.036)

18.957.726

5.949.718

319

Prejemki pri naložbah v
odvisne družbe

0

622.959

-

0

622.959

-

Izdatki pri naložbah v odvisne
družbe

0

0

-

(1.212.459)

(2.891.488)

42

Prejemki pri neopredmetenih
sredstev

0

32.492

-

0

0

-

Izdatki pri neopredmetenih
sredstev

(147.083)

(173.385)

85

(72.828)

(71.306)

102

Prejemki pri opredmetenih
osnovnih sredstev

1.335.065

1.542.796

87

1.309.171

771.717

170

(10.276.794)

(15.038.509)

68

(4.117.670)

(9.836.363)

42

9.300

0

-

9.300

0

-

Prejemki pri finančnih
sredstvih razpoložljivih za
prodajo

175.478

4.064.189

4

163.113

4.064.189

4

Izdatki pri finančnih sredstvih
razpoložljivih za prodajo

(39.620)

(57.509)

69

(31.221)

(44.457)

70

2.892.807

156.452

-

0

156.452

-

(2.993.982)

0

-

0

0

-

1.482.226

4.853.783

31

1.654.239

3.297.192

50

(663.015)

(5.327.324)

12

(1.339.261)

(4.017.627)

33

1.392.234

1.287.234

108

1.371.981

1.258.394

109

0

0

-

464.796

539.297

86

Prejete dividende od skupaj
obvladovanih družb

811.098

386.151

210

811.098

386.151

210

Prejete dividende od
pridruženih družb

710.122

902.440

79

710.122

902.440

79

Prejete dividende od drugih

107.213

95.259

113

107.213

95.259

113

(5.204.951)

(6.652.972)

78

(172.406)

(4.767.191)

4

Čisti finančni tokovi iz
poslovnih aktivnosti
Finančni tokovi iz
naložbenih aktivnosti

Izdatki pri opredmetenih
osnovnih sredstev
Prejemki pri naložbenih
nepremičninah

Prejemki pri finančnih
sredstvih v posestvi za
trgovanje
Izdatki pri finančnih sredstvih
v posestvi za trgovanje
Prejemki pri danih posojilih
Izdatki pri danih posojilih
Prejete obresti
Prejete dividende od odvisnih
družb

Čisti finančni tokovi iz
naložbenih aktivnosti

RAČUNOVODSKO POROČILO 2006

SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

0

9.193

-

0

9.193

-

354.989.187

275.372.107

129

85.976.265

98.541.416

87

(368.047.847)

(265.262.730)

139

(98.407.673)

(97.352.874)

101

(12.027)

0

-

(12.027)

0

-

(1.934.626)

(1.707.142)

113

(1.934.626)

(1.707.142)

113

(15.005.313)

8.411.428

(178)

(14.378.061)

(509.407)

2.823

4.171.113

560.721

744

4.407.259

673.120

655

Na začetku leta

2.701.234

2.140.513

126

1.699.923

1.026.803

166

Povečanje / (zmanjšanje)

4.171.113

560.721

744

4.407.259

673.120

655

NA KONCU LETA

6.872.347

2.701.234

254

6.107.182

1.699.923

359

(v 000 SIT)

Pojasnila

Finančni tokovi pri
financiranju
Prejemki pri prodaji lastnih
delnic
Prejemki pri prejetih posojilih
Izdatki pri prejetih posojilih
Izplačane nagrade
nadzornemu svetu
Izplačane dividende
delničarjem
Čisti finančni tokovi pri
financiranju
Povečanje / (zmanjšanje)
denarja in denarnih
ekvivalentov
Gibanje denarja in
denarnih ekvivalentov

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba
brati v povezavi z njimi.
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RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

A. OSNOVA ZA PRIPRAVO

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v slovenskih tolarjih
(SIT) in zaokroženi na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja vrednostnih
podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v
razpredelnicah.
Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti,
razen naslednjih sredstev in obveznosti, ki so prikazani po pošteni
vrednosti: izpeljani finančni inštrumenti, naložbe v posesti za trgovanje in
finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Vse družbe v skupini vodijo poslovne knjige v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.
B. OSNOVA ZA USKUPINJEVANJE

Skupinski računovodski izkazi vključujejo računovodske izkaze
obvladujoče družbe in odvisnih družb. Odvisna družba je družba, v kateri
ima obvladujoča družba prevladujoč kapitalski delež ali prevladujoč vpliv
iz drugih razlogov.
Ob prevzemu se sredstva in obveznosti ter pogojne obveznosti odvisne
družbe merijo po pošteni vrednosti na datum prevzema. Vsak presežek
nabavne vrednosti nad deležem obvladujoče družbe v pošteni vrednosti
pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov se pripozna kot dobro ime.
Vsak presežek deleža v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih
sredstev in dolgov nad nabavno vrednostjo se pripozna v poslovni izid
v obdobju pridobitve. Delež manjšinskih delničarjev je izkazan po
manjšinskem deležu poštenih vrednosti pripoznanih sredstev in obveznosti.
Naknadno se vsaka izguba, vezana na manjšinski delež, ki presega
manjšinski delež, razporedi na delež matične družbe.
Deleži v dobičku odvisnih družb, prevzetih ali odtujenih med letom,
so vključeni v skupinski izkaz poslovnega izida od veljavnega datuma
prevzema ali do veljavnega datuma odtujitve, kot je primerno.
Če je treba, se računovodski izkazi odvisnih družb prilagodijo za namene
izdelave skupinskih računovodskih izkazov, da se tako uporabljene
računovodske usmeritve uskladijo z usmeritvami, ki jih uporablja skupina.
Stanja, posle, prihodke in odhodke v skupini se v celoti izloči.
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Skupaj obvladovane družbe
Delež skupine v skupaj obvladovanih družbah se obračunava po kapitalski
metodi, kot je opisano zgoraj za pridružene družbe.
Skupaj obvladovane družbe so družbe, v katerih ima skupina 50 %
glasovalnih pravic.
Naložbe v pridružene družbe
Pridružena družba je družba, v kateri ima skupina zaradi svojega
kapitalskega deleža v njej ali iz drugih razlogov pomemben vpliv.
Deleži v dobičku so vključeni v te računovodske izkaze z uporabo
kapitalske metode obračunavanja, razen če so razvrščene kot v posesti za
prodajo (glej spodaj).
Vsak presežek nabavne vrednosti nad deležem obvladujoče družbe v
pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov se pripozna
kot dobro ime, ki pa se ne izkazuje ločeno, temveč je del naložbe v
pridruženo družbo. Vsak presežek deleža v pošteni vrednosti pridobljenih
razpoznavnih sredstev in dolgov nad nabavno vrednostjo se pripozna v
poslovni izid v obdobju pridobitve.
C. FINANČNI INŠTRUMENTI

Skupina klasificira svoje naložbe v naslednje kategorije: za prodajo
razpoložljiva finančna sredstva, finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid in posojila in terjatve. Klasifikacija je odvisna od namena, za
katerega je bila investicija pridobljena.
D. ZA PRODAJO RAZPOLOŽLJIVA FINANČNA SREDSTVA

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna
sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena
kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid.
Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče
ugotoviti in se dobički ali izgube pri vrednotenju pripoznajo neposredno
v kapitalu prek izkaza gibanja kapitala, razen izgub zaradi oslabitve in
dobičkov in izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler se za finančno
sredstvo ne odpravi pripoznanja, in tedaj se prej pripoznani nabrani dobiček
ali izgubo pripozna v poslovnem izidu obdobja. Obresti izračunane po
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metodi veljavnih obresti pa se pripoznajo v poslovnem izidu. Dividende
se pripoznavajo v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica družbe do
plačila.
Kolikor ni na razpolago dovolj zanesljivih informacij o pošteni vrednosti
naložbe, se le-te izkazujejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za oslabitev
na morebitno nižjo knjigovodsko vrednost delnic ali deležev. Uprava
meni, da glede na plitkost zunajborznega trga vrednostnih papirjev in slabe
transparentnosti transakcij s temi vrednostnimi papirji, modeli diskontiranih
donosov niso primerni za ugotavljanje njihove vrednosti, saj so vstopni
podatki za take modele povezani s preveliko negotovostjo, da bi jih bilo
mogoče utemeljeno načrtovati. Za ugotavljanje morebitne potrebe po
oslabitvi naložb se poskuša pridobiti čim več tekočih informacij o poslovni
uspešnosti družb in analizirati njihove računovodske izkaze.
E. FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI
SKOZI POSLOVNI IZID

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so finančna
sredstva v posesti za trgovanje in sredstva, določena po pošteni vrednosti
skozi poslovni izid ob pripoznanju.
Ta sredstva se merijo po pošteni vrednosti, realizirane/nerealizirane dobičke
in izgube pri vrednotenju se pripozna v poslovnem izidu.
F. POSOJILA IN TERJATVE

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali
določljivimi plačili, ki ne kotirajo na delujočem trgu. Vključena so med
kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti večje od 12 mesecev po datumu
bilance stanja. V tem primeru so razvrščena med dolgoročna sredstva.
Posojila in terjatve so v bilanci stanja izkazana med poslovnimi in drugimi
terjatvami po odplačni vrednosti z upoštevanjem efektivne obrestne mere.
G. DOBRO IME

Dobro ime, ki se pojavi pri uskupinjevanju, predstavlja presežek
nabavne vrednosti nad deležem skupine v pošteni vrednosti pridobljenih
razpoznavnih sredstev in obveznosti odvisnie družbe na datum pridobitve.
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Dobro ime se pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda
zaradi oslabitve. Vsaka oslabitev se takoj pripozna v poslovnem izidu in se
naknadno ne odpravi.
Ob odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v
ugotavljanje poslovnega izida pri odtujitvi.
Dobro ime iz pridobitev pred datumom prehoda na MSRP je ohranjeno po
predhodnih zneskih v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli ter
je bilo preizkušeno za oslabitev na ta datum.
H. PREVEDBA TUJIH VALUT

Skupinski računovodski izkazi so predstavljeni v slovenskih tolarjih, ki
so domača in poročevalska valuta obvladujoče družbe. Postavke vsake
družbe v skupini, ki so vključene v računovodske izkaze, se merijo v
valuti izvirnega gospodarskega okolja, v katerem družba posluje (»domača
valuta«).
Poslovni izid in finančno stanje posamičnih družb v skupini (od katerih
nobena nima valute hiperinflacijskega gospodarstva), katerih domača valuta
je drugačna od predstavitvene valute, se prevedeta v poročevalsko valuto,
kot sledi:
• sredstva in obveznosti v vsaki predstavljeni bilanci stanja se prevedejo
po srednjem tečaju Banke Slovenije na datum te bilance stanja;
• prihodki in odhodki v vsakem predstavljenem izkazu poslovnega izida
se prevedejo po povprečnem srednjem tečaju Banke Slovenije; in
• vse nastale tečajne razlike se pripoznajo kot posebna sestavina kapitala
(prevedbene razlike).
Tečajne razlike, ki izhajajo iz prevedbe čiste finančne naložbe v družbe v
tujini ter dolgov in drugih valutnih inštrumentov, določenih za varovanje teh
naložb pred tveganjem, se izkazujejo kot prevedbene razlike uskupinjenega
kapitala. Ob prodaji družbe v tujini se te tečajne razlike pripoznajo v izkazu
poslovnega izida kot del dobička ali izgube iz prodaje.
Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi
tečaja, veljavnega na dan transakcije. Dobički in izgube, ki nastanejo
pri teh transakcijah in pri pretvorbi denarnih sredstev ter obveznosti,
denominiranih v tuji valuti, so pripoznani v izkazu poslovnega izida.
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I. POROČANJE PO ODSEKIH

Področni odsek je skupina sredstev in dejavnosti, ki se ukvarjajo s
proizvajanjem proizvodov ali opravljanjem storitev, ki so predmet tveganj
in donosov, drugačnih od tistih v drugih področnih odsekih.
Pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov upošteva skupina
naslednje področne odseke:
• proizvodi iz nafte in drugi proizvodi iz nafte;
• dopolnilni asortiment ter drugo trgovsko blago;
• energetika in
• druge storitve.
Območni odsek predstavlja proizvode ali storitve v posebnem
gospodarskem okolju, ki so predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih
v območnih odsekih, delujočih v drugih gospodarskih okoljih.
Pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov upošteva skupina
naslednje območne odseke:
• država Slovenija;
• država Hrvaška;
• država Bosna in Hercegovina;
• država Avstrija in
• druge države.
J. NEOPREDMETENA SREDSTVA

Koncesije za gradnjo plinskega omrežja in distribucijo zemeljskega plina se
ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za
nabrano amortizacijo.
Druga neopredmetena sredstva se začetno merijo po nabavni vrednosti.
Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega
amortiziranja tako, da se nabavna vrednost vsakega sredstva razporedi
njegovi preostali vrednosti v ocenjeni dobi koristnosti, kot sledi:
(v %)
Koncesije
Računalniška programska oprema
Ostale pravice

2006

2005

3,45 - 20,00 %

4,00 - 20,00 %

20,00 - 50,00 %

20,00 - 50,00 %

3,33 - 20,00 %

3,33 - 20,00 %
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Skupina nima neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo koristnosti.
K. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) se
vodijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane
izgube iz oslabitev, razen za zemljišča, ki se prikažejo po nabavni vrednosti,
zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko
neposredno pripišejo pridobitvi posameznega osnovnega sredstva.
Vzdrževanje in popravila, zamenjave in izboljšave manjšega pomena se
pripoznajo med odhodke v obdobju, ko se pojavijo. Večji zneski obnove se
amortizirajo v preostali dobi koristnosti povezanega sredstva ali do datuma
naslednje večje obnove, kar je prej.
Preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva se letno pregledajo in, če
je treba, popravijo. Knjigovodska vrednost sredstva se takoj delno odpiše
do nadomestljive vrednosti, če je knjigovodska vrednost sredstva višja od
ocenjene nadomestljive vrednosti in se pripozna v poslovnem izidu. V letu
2006 so bile prilagojene ocene za računalniško opremo, kar je pojasnjeno v
pojasnilu 7.
Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega
amortiziranja tako, da se nabavna vrednost vsakega sredstva razporedi
njegovi preostali vrednosti v ocenjeni dobi koristnosti, kot sledi:
(v %)

2006

2005

Gradbeni objekti:
Objekti na bencinskih servisih

2,50 - 10,00 %

2,50 - 7,00 %

Nadzemni in podzemni rezervoarji

2,85 - 50,00 %

2,85 - 50,00 %

Cestišča s spodnjo ureditvijo na bencinskih servisih

5,00 - 14,30 %

5,00 - 14,30 %

Ostale zgradbe

1,43 - 50,00 %

1,43 - 50,00 %

Oprema:
Oprema - strojna in elektronska za vzdrževanje druge opreme

10,00 - 25,00 %

10,00 - 25,00 %

Oprema plinskih postaj

3,33 - 20,00 %

3,33 - 20,00 %

Črpalni agregati na bencinskih servisih

5,00 - 25,00 %

5,00 - 25,00 %

10,00 - 33,33 %

10,00 - 33,33 %

Motorna vozila
Tovorni vozovi - vagonske cisterne

25,00 %

25,00 %

Računalniška strojna oprema

16,00 - 25,00 %

16,00 - 50,00 %

Pisarniška oprema - pohištvo

10,00 - 12,50 %

10,00 - 12,50 %

33,33 %

33,33 %

5,00 - 25,00 %

5,00 - 25,00 %

Drobni inventar
Osnovna sredstva za ekologijo
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Amortizacija se prične obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za
uporabo, nedokončane gradnje se ne amortizira.
Dobički in izgube pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki
od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Ti so vključeni v izkaz
poslovnega izida. Stroški izposojanja, ki se pojavijo pri sredstvu v pripravi,
se lahko usredstvijo v obdobju, ki je potrebno za zaključek in pripravo
sredstva za nameravano uporabo. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo
kot odhodki.
Opredmetena osnovna sredstva na voljo za prodajo se prikažejo ločeno od
drugih sredstev in se zanje v letu prodaje ne obračuna amortizacije.
L. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so v lasti skupine zato, da bi
prinašale najemnino ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje.
Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti. Po
pripoznanju se sredstvo evidentira po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani
za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
Amortizacijske stopnje so enake kot pri drugih opredmetenih sredstvih.
Pretežni del naložbenih nepremičnin, oddanih najemnikom zunaj skupine
Petrol, predstavljajo deli zgradb, ki jih skupina Petrol uporablja za lastno
dejavnost. Nepremičnin kot celote, ki se oddajajo, skupina Petrol ne
namerava odtujevati, zato niso bile narejene ocene poštene vrednosti
deležev zgradb. Uprava verjame, da so poštene vrednosti naložbenih
nepremičnin najmanj enake knjigovodskim vrednostim.
M. NAJEM

Finančni najem
Najem je razvrščen kot finančni najem, če se s pogoji najema prenesejo
pomembna tveganja in koristi lastništva na najemnika. Vsak drug najem je
razvrščen kot poslovni najem.
Skupina kot najemodajalec
Zneski, ki jih dolgujejo najemniki po finančnem najemu, se vodijo kot
terjatve v znesku čiste naložbe dane v najem. Prihodki iz finančnega najema
so razporejeni na obračunska obdobja tako, da kažejo stalno periodično
stopnjo donosa na še neiztrženo čisto naložbo dano v najem.
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Prihodki iz finančnega najema se pripoznajo skladno z enakomerno časovno
metodo v obdobju najema.
Poslovni najem
Odhodki in prihodki pri poslovnem najemu se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida na podlagi enakomerne časovne metode v dobi najema.
N. 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
prevoznega zavarovanja, stroški spremljanja blaga, stroški za storitve
posredniških agencij in podobni stroški do prvega skladišča, kolikor
bremenijo kupca, ter nevračljive dajatve. Popusti pri nakupni ceni obsegajo
tako tiste, ki so navedeni na računu, kot one, 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
blagovne rezerve Republike Slovenije.

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost
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 vrednost). Zmanjšanje vrednosti zalog
materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške materiala, zmanjšanje
vrednosti zalog blaga pa ustrezne poslovne odhodke.
Poraba trgovskega blaga se obračunava na podlagi metode zaporednih cen
(FIFO). Metoda FIFO predpostavlja, da se tisto blago v zalogi, ki je bilo
kupljeno ali proizvedeno prvo, tudi prvo proda, tako da je blago, ki ostane
v zalogi na koncu obdobja, tisto, ki je bilo kupljeno najkasneje.
Poraba materiala se obračunava na podlagi metode povprečnih nabavnih
cen obračunskega obdobja. Zaloge materiala se konec vsakega meseca
preračunajo na novo vrednost, ki ustreza povprečni nabavni ceni
obračunskega obdobja.
Za zaloge, ki so brez gibanja več kot eno leto, oblikuje skupina 100 %
popravek v breme poslovnih odhodkov.
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O. TERJATVE DO KUPCEV

Terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za
ustrezne popravke za ocenjene neizterljive zneske.
Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska
vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku
oziroma v celotnem znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je
začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.
Popravki vrednosti se obračunavajo:
• 100 % za terjatve do kupcev v Sloveniji, ki niso bile plačane več kot 60
dni od njihove zapadlosti;
• 70 % za dvomljive in sporne terjatve;
• za tiste terjatve, za katere se izkaže potreba po oblikovanju popravka na
podlagi individualne ocene izterljivosti, ne glede na zgoraj našteta pogoja.
Za terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se oblikuje popravek
vrednosti v višini 100 % za vse dvomljive in sporne terjatve razen
zavarovanih.
V izkazu poslovnega izida se oblikovanje popravkov vrednosti izkaže med
stroški prodaje oziroma kot poslovni odhodki pri obratnih sredstvih.
P. DENARNA SREDSTVA IN NJIHOVI USTREZNIKI

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite
do 3 mesecev in druge kratkoročne, hitro unovčljive naložbe s prvotno
dospelostjo treh mesecev ali manj. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so
izkazani po nabavni vrednosti.
Q. DELNIŠKI KAPITAL

Vpoklicani kapital obvladujoče družbe Petrol d.d., Ljubljana se pojavlja kot
delniški kapital, ki je nominalno opredeljen v statutu družbe, registriran na
sodišču ter so ga vplačali njegovi lastniki.
Dividende za navadne delnice se pripoznajo v kapitalu v obdobju, v
katerem so bile odobrene na skupščini.
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Kapitalske rezerve
Splošni prevrednotovalni popravki kapitala so dne 31. decembra 2003 v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi vključevali revalorizacijo
osnovnega kapitala pred letom 2002. Popravek zaradi prehoda na
Mednarodne standarde računovodskega poročanja je bil prenesen v
kapitalske rezerve. Znesek se lahko uporabi zgolj za povečanje osnovnega
kapitala.
Zakonske in druge rezerve
Zakonske in druge rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz
predhodnih let, predvsem za poravnavo potencialnih bodočih izgub. Delijo
se na zakonske rezerve, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička. Ob
nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo letnega poročila, ali
sklep zadevnega organa.
Rezerve za lastne delnice
Če matična družba oziroma njene odvisne družbe kupijo lastniški delež v
matični družbi, se plačani znesek, vključno s transakcijskimi stroški brez
davka, odšteje od celotnega kapitala kot lastne delnice, vse dokler se teh
delnic ne umakne, ponovno izda ali proda. Če se lastne delnice kasneje
odproda ali ponovno izda, se vsa prejeta plačila brez transakcijskih stroškov
in povezanih davčnih učinkov vključi v lastniški kapital.
R. DOLGOVI

Dolgovi se začetno pripoznajo po pošteni vrednosti brez nastalih stroškov
transakcije. Dolgovi se naknadno izkažejo po odplačni vrednosti z uporabo
metode veljavnih obrestnih mer; vsaka razlika med zneskom (brez stroškov
transakcije) in odkupno vrednostjo se pripozna v izkazu poslovnega izida v
obdobju zadolževanja z metodo veljavnih obrestnih mer.
S. OBDAVČITEV

Odhodki za davke predstavljajo vsoto obveznosti za odmerjeni davek in
odloženi davek.
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za
leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v
izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov,
ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, ter tudi postavke, ki niso nikoli
obdavčljive ali odbitne. Obveznost skupine za odmerjeni davek se izračuna
z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja.
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Odloženi davek iz dobička je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti
po bilanci stanja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi
sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v
posamičnih računovodskih izkazih. Odloženi davek iz dobička se določi z
uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki so bile veljavne na dan bilance
stanja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se odložena
terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.
Odložene terjatve za davek iz dobička se pripoznajo do obsega, do katerega
je verjetno, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, glede
katerega se lahko porabijo začasne razlike.
T. REZERVACIJE

Rezervacije se pripoznajo, ko ima skupina sedanjo pravno ali posredno
obvezo zaradi preteklih dogodkov, če je verjetno, da bo za poravnanje
obveze potreben odliv virov in se lahko znesek zanesljivo oceni.
Ekološke rezervacije
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij za naložbe v okoljsko posodobitev,
izboljšave in za sanacijo odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru je
odobrilo ministrstvo za okolje v okviru zakonov, povezanih z lastninskim
preoblikovanjem slovenskih družb. Vsako leto se rezervacije zmanjšajo
v skladu z zakonom o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko
sanacijo za znesek, enak amortizaciji kupljenih ekoloških opredmetenih
osnovnih sredstev, in za znesek za pokrivanje stroškov sanacije odlagališča
gudrona v Pesniškem dvoru.
Pozaposlitveni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do odpravnin ob upokojitvi, ki se zaposlenim
pripoznajo ob prenehanju delovnega razmerja na podlagi zakona o
delovnem razmerju.
Za odpravnine ob upokojitvi se uporablja metoda predvidene pomembnosti
enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom) in
zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženi delovni dobi
zaposlencev. Na dan 31. 12. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno
evidentira prek poslovnega izida.
Plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane
rezervacije.
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Drugi dolgoročni zaslužki
Zaposleni so upravičeni do nagrad za leta službovanja - jubilejnih nagrad,
ki se pripoznajo ob izpolnjenih pogojih o številu let službovanja zaposlenih.
Za jubilejne nagrade se uporablja metoda predvidene pomembnosti enot
(metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom) in zato
skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženim številom let
službovanja zaposlencev. Na dan 31. 12. se opravi aktuarsko vrednotenje in
ustrezno evidentira prek poslovnega izida.
Plačila za jubilejne nagrade ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane
rezervacije.
Jubilejne nagrade zaposlenih se plačajo na podlagi izračunov in mejnikov,
določenih v naslednji razpredelnici:
Leta službovanja

Nagrada (% povprečne mesečne plače v Sloveniji)

10 let

40

20 let

60

25 let

70

30 let

80

35 let

90

40 let

100

U. PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV

Prihodki se merijo po pošteni vrednosti prejetega nadomestila ali terjatve
ter predstavljajo zneske terjatev za blago in storitve, posredovane pri
običajnem poslovanju, zmanjšane za popuste, DDV in druge s prodajo
povezane davke. Prihodki se pripoznajo, kot sledi:
Prodaja blaga
Prodaja blaga se pripozna, ko skupina stranki dostavi proizvode; stranka
je proizvode sprejela, izterljivost povezanih terjatev pa je razumno
zagotovljena.
Prodaja storitev
Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se
opravijo storitve, glede na zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko
opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.
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Priključnina
Ker se koncesije amortizirajo v obdobju od 20 do 30 let, se prihodki od
priključnin pripoznajo skladno z enakomerno časovno metodo v enakem
obdobju kot koncesija.
Prihodki od obresti
Prihodki od obresti se nabirajo v času glede na preostalo glavnico in po
veljavni obrestni meri, ki natančno razobresti ocenjene prihodnje prejemke
v pričakovani dobi finančnega sredstva na čisto knjigovodsko vrednost tega
sredstva.
Prihodki od dividend
Prihodki dividend od naložb se pripoznajo ob prejemu plačila.
V. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA

Prenos nabavne vrednosti prodanih količin trgovskega blaga se opravi po
metodi zaporednih cen.
Prenos zalog materiala se opravi po povprečnih nabavnih cenah
obračunskega obdobja.
W. 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 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
prodajanja in stroške splošnih dejavnosti, tam kjer ni mogoče, pa so stroški
razdeljeni v razmerju 80 % stroški prodajanja in 20 % stroški splošnih
dejavnosti.
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V finančnem računovodstvu se ti stroški ob začetnem pripoznanju
razčlenjujejo po izvirnih vrstah na:
• stroške materiala;
• stroške storitev;
• stroške amortizacije;
• stroške dela;
• stroške dajatev, ki so neodvisne od poslovnega izida.
X. STROŠKI DELA

Stroški dela so:
• plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku;
• nadomestila plač, ki skladno s predpisi ali pogodbo o zaposlitvi
pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki
bremeni družbo;
• povračila zaposlencem, ki niso v neposredni zvezi z opravljanjem dela
in imajo naravo plač (zneski za prevoz na delo in z njega, prehrana med
delom);
• dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem;
• odpravnine ter
• dajatve, ki se dodatno obračunavajo od gornjih postavk in bremenijo
izplačevalca.
Y. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so odhodki za slabitve dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb, obresti od prejetih posojil ter drugi finančni odhodki.
Z. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

a) rokovni (terminski) posli:
Skupina Petrol opravlja nakupe naftnih derivatov v ameriških dolarjih,
prodaja pa večinoma v slovenskih tolarjih. Zaradi nakupa in prodaje v
različnih valutah prihaja do neusklajenosti, kar skupina Petrol varuje z
rokovnimi (terminskimi) posli.
Pri rokovnih (terminskih) poslih se poštena vrednost na dan bilance stanja
vrednoti tako, da se za vse odprte posle pridobi tisto vrednost, ki bi jo
posamezni posel imel, če bi bil sklenjen na dan bilance stanja.
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b) blagovne zamenjave:
Pri nabavi in prodaji naftnih proizvodov prihaja do neusklajenosti med
nabavnimi in prodajnimi cenami, kar skupina Petrol varuje z blagovnimi
zamenjavami.
Pri blagovnih zamenjavah se poštena vrednost na dan bilance stanja
vrednoti s pomočjo razpredelnice javno objavljenih podatkov ustreznih
institucij o blagovnih zamenjavah na dan bilance stanja.
c) Zamenjave obrestnih mer in obrestne ovratnice
Pri obrestnih merah prejetih posojil obstaja tveganje spremembe obrestnih
mer, kar skupina Petrol varuje z zamenjavo obrestnih mer in z obrestnimi
ovratnicami.
Pri zamenjavah obrestnih mer in obrestnih ovratnicah se poštena vrednost
na dan bilance stanja vrednoti z diskontiranjem prihodnjih denarnih tokov
iz naslova spremenljive obrestne mere (prejem obresti iz zamenjave) in iz
naslova nespremenljive obrestne mere (plačilo obresti iz zamenjave).
Upravljanje s tveganji je podrobneje razloženo v poslovnem delu poročila
v poglavju: Upravljanje s tveganji.
AA. PRIMERJALNI ZNESKI

Primerjalni računovodski izkazi so pripravljeni na primerljivi osnovi
za preteklo leto. Bilančna vsota za leto 2005 je spremenjena v višini
40.365 tisoč SIT, ker so bile terjatve in obveznosti do istega upnika
iz istega naslova pobotane.
BB. UPORABA OCEN

Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo oblikuje ocene in
predpostavke, ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti ter razkritje
pogojnih sredstev in obveznosti na dan priprave računovodskih izkazov ter na
izkazane zneske prihodkov in odhodkov v poročevalnem obdobju.
Ocene in predpostavke so v glavnem povezane z/s:
• prevrednotenjem opredmetenih osnovnih sredstev;
• oceno dobe koristnosti amortizljivih sredstev;
• oslabitvijo sredstev;
• zaslužki zaposlenih, rezervacijami itd.
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Kasnejši dejanski rezultati bi se lahko razlikovali od teh ocen.
Ocene se redno preverjajo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo
v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva
samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih,
če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.
CC. IZKAZ FINANČNEGA IZIDA

Izkaz finančnega izida je sestavljen po posredni metodi iz podatkov
bilance stanja preteklega leta in bilance stanja tekočega leta in iz podatkov
izkaza poslovnega izida za tekoče leto ter iz dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov in za ustrezno razčlenitev
pomembnejših postavk.

RAČUNOVODSKE USMERITVE DRUŽBE PETROL D.D.

Računovodske usmeritve družbe Petrol d.d. so enake kot usmeritve skupine
Petrol, razen usmeritve za naložbe v odvisna, skupaj obvladovana in
pridružena podjetja.
DD. NALOŽBE V ODVISNA, SKUPAJ OBVLADOVANA
IN PRIDRUŽENA PODJETJA

V ločenih računovodskih izkazih podjetja Petrol d.d. so naložbe v odvisna,
skupaj obvladovana in pridružena podjetja obračunane po nabavni
vrednosti.
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. Poročanje po odsekih skupine Petrol
(v 000 SIT)

Proizvodi iz
nafte in drugi
proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Neto izločitve

Skupaj

566.626.079

45.575.782

11.106.582

9.984.545

-

633.292.988

(207.783.399)

(198.152)

(4.132.870)

(966.805)

-

(213.081.226)

358.842.680

45.377.630

6.973.712

9.017.740

-

420.211.762

5.756.559

585.941

56.322

417.728

15.046

6.831.596

Leto končano na dan 31. decembra 2005

Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

1.624.396

Delež v poslovnem izidu skupaj
obvladovanih družb

416.061

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

1.382.167

Dobiček pred davki

10.254.220

Davki

(1.854.271)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

8.399.949

Čisti (dobiček)/izguba manjšinskih lastnikov

(2.165)

Čisti poslovni izid večinskega lastnika

Sredstva odseka

8.397.784

210.523.559

20.814.528

7.622.461

9.646.335

(62.933.613)

Odložene terjatve za davek

320.944

Skupaj obvladovane družbe

3.792.182

Pridružene družbe

13.402.597

Skupaj sredstva

Obveznosti odseka

185.673.270

203.188.993

139.812.135

13.411.052

2.892.769

4.890.964

(43.730.500)

117.276.420

Odložene obveznosti za davek

107.511

Skupaj obvladovane družbe

155.176

Pridružene družbe

415.472

Skupaj obveznosti

117.954.579

Investicijski izdatki
Amortizacija opredmetenih sredstev
Amortizacija neopredmetenih sredstev

10.060.414

1.049.715

342.040

1.880.344

0

13.332.513
6.730.639
595.966
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(v 000 SIT)

Proizvodi iz
nafte in drugi
proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Neto izločitve

Skupaj

Leto končano na dan 31. decembra 2006

Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)

636.267.151

51.831.967

11.687.809

19.493.230

-

719.280.157

(246.067.132)

(145.137)

(3.834.173)

(3.984.738)

-

(254.031.180)

390.200.019

51.686.830

7.853.636

15.508.492

-

465.248.977

9.576.164

976.198

95.774

652.736

(5.583)

11.295.289

Neto finančni prihodki

356.793

Delež v poslovnem izidu skupaj
obvladovanih družb

464.578

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

2.376.582

Dobiček pred davki

14.493.242

Davki

(2.551.880)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

11.941.362

Čisti (dobiček)/izguba manjšinskih lastnikov

(2.989)

Čisti poslovni izid večinskega lastnika

Sredstva odseka

11.938.373

205.922.730

21.057.578

7.527.735

13.768.753

(58.599.448)

Odložene terjatve za davek

450.362

Skupaj obvladovane družbe

1.727.966

Pridružene družbe

10.265.245

Skupaj sredstva

Obveznosti odseka

189.677.348

202.120.921

123.202.707

12.215.919

2.821.296

7.139.104

(39.456.934)

Odložene obveznosti za davek

105.922.092
69.940

Skupaj obvladovane družbe

161.896

Pridružene družbe

844.256

Skupaj obveznosti

106.998.184

Investicijski izdatki

7.079.457

551.174

136.149

1.537.461

0

9.304.241

Amortizacija opredmetenih sredstev

6.656.301

Amortizacija neopredmetenih sredstev

1.691.960
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1. Poročanje po odsekih družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Proizvodi iz
nafte in drugi
proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Skupaj

317.726.578

43.658.500

5.742.044

638.573

367.765.695

16.450.869

42.248

271.769

0

16.764.886

334.177.447

43.700.748

6.013.813

638.573

384.530.581

4.564.453

597.000

82.143

8.722

Leto končano na dan 31. decembra 2005

Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

5.252.318
1.908.740

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb

539.297

Delež v poslovnem izidu skupaj
obvladovanih družb

386.151

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

902.440

Dobiček pred davki

8.988.946

Davki

(1.702.810)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Sredstva odseka

7.286.136

156.916.516

20.585.136

2.708.570

361.143

Odložene terjatve za davek

116.252

Skupaj obvladovane družbe

2.073.611

Pridružene družbe

10.279.564

Skupaj sredstva

Obveznosti odseka

180.571.365

193.040.792

100.714.052

13.212.200

1.738.447

231.793

Odložene obveznosti za davek

115.896.492
99.916

Skupaj obvladovane družbe

155.176

Pridružene družbe

415.472

Skupaj obveznosti

116.567.056

Investicijski izdatki
Amortizacija opredmetenih sredstev
Amortizacija neopredmetenih sredstev

7.290.300

956.380

125.839

16.779

8.389.298
5.635.321
197.463

RAČUNOVODSKO POROČILO 2006

(v 000 SIT)

Proizvodi iz
nafte in drugi
proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Skupaj

345.617.575

49.898.874

7.004.256

5.397.948

407.918.653

30.157.681

145.137

93.263

1.229.431

31.625.512

375.775.256

50.044.011

7.097.519

6.627.379

439.544.165

7.361.068

980.313

139.033

129.824

8.610.238

Leto končano na dan 31. decembra 2006

Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

1.183.788

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb

464.796

Delež v poslovnem izidu skupaj
obvladovanih družb

811.098

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

710.122

Dobiček pred davki

11.780.042

Davki

(2.266.485)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Sredstva odseka

9.513.557

151.052.897

20.140.386

2.826.721

2.650.051

176.670.055

Odložene terjatve za davek

248.761

Skupaj obvladovane družbe

1.723.077

Pridružene družbe

10.261.069

Skupaj sredstva

Obveznosti odseka

188.902.962

89.226.856

11.896.914

1.669.742

1.565.383

104.358.896

Odložene obveznosti za davek

64.357

Skupaj obvladovane družbe

161.896

Pridružene družbe

331.231

Skupaj obveznosti

104.916.380

Investicijski izdatki

3.015.552

402.074

56.431

52.904

Amortizacija opredmetenih sredstev
Amortizacija neopredmetenih sredstev

Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana sta organizirani v štiri glavne področne
odseke, ki predstavljajo osnovo za poročanje temeljnih informacij po odsekih:
• proizvodi iz nafte in drugi proizvodi iz nafte;
• dopolnilni asortiment ter drugo trgovsko blago;
• storitve in
• energetika.

3.526.961
5.454.442
732.695

211

212

LETNO POROČILO PETROL 2006

Sredstva po odsekih so predvsem opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva, zaloge, terjatve in denarna sredstva ter ne
zajemajo finančnih naložb. Obveznosti po odsekih zajemajo vse obveznosti
razen odloženih obveznosti za davek. Investicijski izdatki zajemajo
povečanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Dodatna oblika poročanja - območni odseki skupine Petrol
PRODAJA
(v 000 SIT)

SKUPAJ SREDSTVA

INVESTICIJSKI IZDATKI

2006

2005

Indeks
06/05

2006

2005

Indeks
06/05

2006

2005

Indeks
06/05

Slovenija

402.224.671

370.776.847

108

150.972.014

153.121.496

99

5.819.838

11.889.859

49

Hrvaška

26.827.446

21.668.427

124

15.429.793

12.326.437

125

2.012.095

1.275.666

158

Bosna in
Hercegovina

33.452.567

22.599.013

148

14.612.272

12.138.631

120

1.636.279

1.904.721

86

331.289

3.981.998

8

584.609

6.944.985

8

2.318

13.711

17

2.413.004

1.185.477

204

8.078.660

1.141.721

708

953.347

127.937

745

465.248.977

420.211.762

111

189.677.348

185.673.270

102

10.423.877

15.211.894

69

1.727.966

3.792.182

46

10.265.245

13.402.597

77

450.362

320.944

140

202.120.921

203.188.993

99

Avstrija
Druge države

Skupaj obvladovane
družbe
Pridružene družbe
Nerazporejena
sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Dodatna oblika poročanja - območni odseki družbe Petrol d.d.
PRODAJA
(v 000 SIT)

SKUPAJ SREDSTVA

2006

2005

Indeks
06/05

2006

2005

Slovenija

391.733.833

359.693.766

109

157.453.206

Hrvaška

23.699.336

11.520.524

206

9.586.380

Bosna in
Hercegovina

21.962.233

11.517.430

191

Avstrija
Druge države

Skupaj obvladovane
družbe
Pridružene družbe
Nerazporejena
sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

INVESTICIJSKI IZDATKI
Indeks
06/05

2006

2005

Indeks
06/05

168.908.268

93

3.734.687

9.267.733

40

5.409.912

177

225.943

296.833

76

8.970.084

5.408.459

166

209.382

296.754

71

310.773

631.476

49

129.426

296.534

44

2.963

16.270

18

1.837.990

1.167.385

157

530.959

548.192

97

17.523

30.079

58

439.544.165

384.530.581

114

176.670.055

180.571.365

98

4.190.498

9.907.669

42

1.723.077

2.073.611

83

10.261.069

10.279.564

100

248.761

116.252

214

188.902.962

193.040.792

98
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Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana poslujeta v treh glavnih
območnih odsekih: Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. Slovenija je
država obvladujočega podjetja, ki je tudi največje podjetje v skupini Petrol.
Razpredelnica v nadaljevanju podaja analizo prihodkov skupine Petrol in
družbe Petrol d.d., Ljubljana po geografskih trgih ne glede na izvor blaga/
storitev.
Osnova za prodajo je država, v kateri se nahaja kupec blaga ali storitve.
Sredstva in investicijski izdatki so izkazani v državi, kjer se sredstva nahajajo.

Čisti prihodki od prodaje
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Čisti prihodki od prodaje
na domačem trgu:
− odvisne družbe
− pridružene družbe
− skupaj obvladovane družbe
− drugi

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu:
− odvisne družbe
− drugi

SKUPAJ

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

446.873.247

410.721.829

109

391.733.833

359.693.766

109

0

0

-

1.524.393

996.466

153

511.036

376.982

136

478.971

451.842

106

8.675

11.333

77

8.675

9.552

91

446.353.536

410.333.514

109

389.721.794

358.235.906

109

18.375.730

9.489.933

194

47.810.332

24.836.815

192

0

0

-

30.189.738

15.412.368

196

18.375.730

9.489.933

194

17.620.594

9.424.447

187

465.248.977

420.211.762

111

439.544.165

384.530.581

114

213

214

LETNO POROČILO PETROL 2006

2. Drugi poslovni prihodki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Prihodki od odprave vnaprej
vračunanih stroškov tožb

1.153.879

26.397

4.371

1.150.037

26.397

4.357

Prejete odškodnine od države

1.038.160

28.767

3.609

1.038.160

28.767

3.609

Poraba ekoloških rezervacij

674.558

523.009

129

674.558

523.009

129

Vračilo nadomestil stavbnega zemljišča

518.777

17.795

2.915

518.777

17.795

2.915

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev

445.418

305.442

146

438.584

284.607

154

Odprava vračunanih stroškov, odhodkov

364.414

237.371

154

230.418

211.133

109

Odprava popravkov terjatev

335.342

95.752

350

8.203

17.449

47

Prejeta odškodnine od zavarovalnic

94.874

60.422

157

75.823

40.390

188

Prejeti kasaskonti, rabati

62.208

191.129

33

42.338

33.617

126

Poplačilo sodnih stroškov od spornih terjatev

27.546

16.823

164

25.288

15.881

159

Prihodki za obračunano amortizacijo
od sredstev v upravljanju

15.672

12.524

125

12.524

12.524

100

Izterjane odpisane terjatve

9.604

8.074

119

8.504

6.672

127

Prejete pogodbene kazni

9.335

133.412

7

9.335

133.412

7

0

30.878

-

8.697

47.410

-

Prejete odškodnine
Sprememba amortizacijskih stopenj
Drugi

SKUPAJ

0

39.208

-

0

39.208

-

182.833

170.884

107

12.649

13.581

93

4.932.620

1.897.887

260

4.253.895

1.451.852

293

Prihodke od odprave vnaprej vračunanih stroškov tožb večinoma predstavlja
sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero je bil v gospodarskem sporu
tožeče stranke Unis Komerc Holding, d.d., Sarajevo proti toženi stranki
Petrol d.d., Ljubljana zaradi plačila 2.110.193,50 USD glavnice s pripadajočimi
obrestmi od 3. 10. 1990 dalje do plačila tožbeni zahtevek zavrnjen in je postala
pravnomočna. Na dan 31. 12. 2006 je imela družba v ta namen delno vnaprej
vračunano glavnico in obresti, 798.127 tisoč SIT, ki jih je odpravila v prihodke.
Prejete odškodnine od države večinoma predstavlja sodba, ki jo je družba
Petrol d.d., Ljubljana prejela dne 17. 6. 2006 od Višjega sodišča v Ljubljani,
po kateri je prejela odškodnino od Republike Slovenije s pripadajočimi
obrestmi zaradi nerazumno dolgih rokov pri odločanju v upravnem postopku.
Petrol d.d., Ljubljana in skupina Petrol imata iz tega naslova 995.752 tisoč SIT
drugih poslovnih prihodkov.
Prihodki od porabe dolgoročnih ekoloških rezervacij družbe Petrol d.d.,
Ljubljana v višini 674.558 tisoč SIT v letu 2006 se nanašajo na obračunano
amortizacijo ekoloških osnovnih sredstev v višini 397.709 tisoč SIT in nastale
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stroške v povezavi s sanacijo odlagališča v Pesniškem dvoru v višini
276.849 tisoč SIT.
Prihodke od vračila v preteklosti preveč plačanega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča predstavlja vračilo Mestne občine Nova Gorica družbi
Petrol d.d., Ljubljana v višini 510.992 tisoč SIT.
Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev večinoma predstavljajo dobički družbe
Petrol d.d., Ljubljana pri prodaji skladišča Maribor v višini 202.760 tisoč SIT,
zemljišča v Gornji Radgoni v višini 134.615 tisoč SIT, zemljišča v Celju v
višini 37.663 tisoč SIT in prodaja drugih zemljišč v družbi Petrol d.d., Ljubljana
in skupini Petrol v višini 70.380 tisoč SIT.
Odprava vračunanih stroškov in odhodkov večinoma predstavlja odpravo
vračunanih nagrad upravi in managerjem družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto
2005, ker le-te niso bile izplačane v višini 113.118 tisoč SIT, odpravo rezervacij
družbe Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb zaradi obnavljanja zalog obveznih rezerv
v višini 123.357 tisoč SIT, odpravo vračunanih stroškov iz naslova reklamacij
družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 83.100 tisoč SIT, odpravo vračunanih
stroškov neizkoriščenega dopusta družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2005 v
višini 34.200 tisoč SIT ter odprave drugih vračunanih stroškov in odhodkov v
višini 10.639 tisoč SIT.
Odprava popravkov terjatev večinoma predstavlja odpravo v družbi Petrol BH
Oil Company, d.o.o., Sarajevo v višini 325.986 tisoč SIT zaradi poplačila le-teh.

3. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

Pojasnila

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Stroški materiala

4.

1.812.732

267.685

2.080.417

1.489.064

158.083

1.647.147

Stroški storitev

5.

17.885.291

3.592.702

21.477.993

19.844.120

3.016.894

22.861.014

Stroški dela

6.

7.098.584

3.805.882

10.904.466

3.177.960

2.760.916

5.938.876

Amortizacija

7.

5.805.776

924.863

6.730.639

4.957.189

678.132

5.635.321

Odpisi

8.

0

595.966

595.966

0

197.463

197.463

Drugi stroški

9.

271.891

257.746

529.637

199.711

204.299

404.010

10.

288.298

138.056

426.354

223.897

69.260

293.157

33.162.572

9.582.900

42.745.472

29.891.941

7.085.047

36.976.988

Leto končano na dan
31. decembra 2005

Drugi poslovni odhodki

SKUPAJ
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SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

Pojasnila

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Stroški materiala

4.

1.731.350

186.485

1.917.835

1.575.695

143.266

1.718.961

Stroški storitev

5.

19.213.602

3.132.724

22.346.326

21.138.698

2.611.062

23.749.760

Stroški dela

6.

7.181.153

3.584.177

10.765.330

3.660.597

2.469.465

6.130.062

Amortizacija

7.

6.155.856

500.445

6.656.301

5.041.179

413.263

5.454.442

Odpisi

8.

0

1.691.960

1.691.960

0

732.695

732.695

Drugi stroški

9.

68.318

243.796

312.114

78.471

197.315

275.786

10.

586.322

60.986

647.308

556.971

1.083

558.054

34.936.601

9.400.573

44.337.174

32.051.611

6.568.149

38.619.760

(v 000 SIT)
Leto končano na dan
31. decembra 2006

Drugi poslovni odhodki

SKUPAJ

4. Stroški materiala
SKUPINA
PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Stroški potrošnega materiala

621.683

830.591

75

610.790

640.923

95

Material za čiščenje in osebna varovalna oprema

193.317

270.446

71

101.889

165.151

62

Porabljena voda

128.326

124.670

103

95.422

94.023

101

53.202

52.323

102

45.311

45.071

101

246.838

383.152

64

368.169

336.678

109

1.025.441

898.279

114

908.876

779.898

117

Električna energija

779.051

684.092

114

594.390

547.133

109

Energija za ogrevanje

153.966

118.093

130

162.248

96.287

169

92.199

95.958

96

80.245

80.541

100

211

136

155

211

136

155

14

0

-

71.783

55.802

129

Material za vzdrževanje osnovnih sredstev
Drug material - material za opravljanje storitev,
kartice magna,…
Stroški energije

Gorivo za pogon motorjev
Porabljen plin
Omrežnina za prenosno omrežje
zemeljskega plina
Odpis drobnega inventarja

30.775

93.922

33

21.171

28.776

74

Drugi stroški materiala

239.936

257.625

93

178.124

197.550

90

Pisarniški material in literatura

202.314

230.950

88

159.043

174.249

91

Laboratorijski material

19.081

23.301

82

19.081

23.301

82

Drugo

18.541

3.374

550

0

0

-

1.917.835

2.080.417

92

1.718.961

1.647.147

104

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
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5. Stroški storitev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Stroški transportnih storitev
Prevozi
Poštne, telefonske in druge storitve prenosa podatkov
Stroški storitev vzdrževanja osnovnih sredstev
Vzdrževanje objektov in opreme
Komunalne storitve, vzdrževanje zelenic,
čiščenje, pluženje ...
Najemnine
Stroški najema skladišč in železniških cistern
Drugo

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

6.317.689

6.218.171

102

6.132.974

5.976.241

103

5.848.393

5.707.799

102

5.759.594

5.579.331

103

469.296

510.372

92

373.380

396.910

94

1.598.123

1.601.601

100

1.716.602

1.547.826

111

1.122.844

1.113.500

101

1.301.657

1.139.926

114

475.279

488.101

97

414.945

407.900

102

1.879.642

1.802.520

104

1.798.153

1.619.909

111

1.515.531

1.507.543

101

1.468.451

1.325.650

111

364.111

294.977

123

329.703

294.259

112

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom

169.357

224.005

76

110.766

159.505

69

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

1.187.423

1.206.646

98

1.107.328

1.094.572

101

Provizije plačilnih kartic

681.470

709.891

96

642.418

665.881

96

Plačilni promet

431.712

408.831

106

391.487

366.129

107

Drugo

74.241

87.924

84

73.423

62.562

117

546.778

615.609

89

462.709

499.201

93

Zavarovanje osnovnih sredstev in blaga

408.602

419.886

97

327.060

342.059

96

Zavarovanje negotovinskih plačil

133.675

142.769

94

133.675

142.769

94

4.501

52.954

8

1.974

14.374

14

Stroški zavarovalnih premij

Zavarovanje oseb
Stroški intelektualnih storitev

1.084.187

1.184.074

92

898.341

954.480

94

Svetovalne storitve

415.454

466.654

89

513.870

558.787

92

Študentski servis in agencije za zaposlovanje

290.417

307.987

94

76.370

80.650

95

Odvetniške in notarske storitve

167.773

185.003

91

161.607

167.716

96

Sodni postopki in detektivske storitve

71.931

59.456

121

70.479

58.121

121

RTV naročnine, avtorske pravice, elektronski mediji …

50.160

18.613

269

50.060

18.013

278

Revizijske storitve

24.142

60.536

40

13.919

37.373

37

20.957

57.378

37

13.651

34.850

39

268

840

32

268

840

32

0

91

-

0

91

-

- revidiranje letnega poročila
- druge storitve revidiranja
- storitve davčnega svetovanja

2.917

2.227

131

0

1.592

-

Zdravstvene storitve

- druge nerevizijske storitve

20.772

42.388

49

4.479

14.180

32

Drugo

43.538

43.437

100

7.556

19.641

38

727.314

905.857

80

682.332

856.381

80

617.191

762.894

81

584.157

728.860

80

20.320

5.635

361

20.320

5.635

361

5.377

1.693

318

5.377

1.693

318

84.426

135.635

62

72.477

120.192

60

Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški reklame
Nadomestila članom nadzornega sveta in sveta delavcev
za opravljeno delo
Stroški sejmov
Drugo

217

218

LETNO POROČILO PETROL 2006

SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Stroški drugih storitev
Stroški najemnikov iz naslova franšize

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

8.835.813

7.719.510

114

10.840.555

10.152.899

107

5.909.956

5.597.674

106

5.518.119

5.264.435

105

Prispevki DARS-u za poslovanje ob avtocestah

574.959

309.053

186

574.959

298.928

192

Stroški varovanja - požarno, fizično, tehnično

322.907

258.750

125

309.618

302.192

102

Stroški storitev varstva okolja - ekologija, odvoz nevarnih
odpadkov, čistilne naprave…

306.185

272.243

112

299.196

268.553

111

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

296.895

281.127

106

253.775

239.785

106

Stroški sanacije odlagališča v Pesniškem dvoru

261.875

60.719

431

261.875

60.719

431

Stroški podizvajalcev

165.157

134.827

122

0

0

-

Upravljanje z nepremičninami

70.342

68.831

102

3.088.723

3.209.460

96

Članarine

36.013

29.774

121

0

0

-

Koncesijske dajatve

34.053

33.517

102

0

0

-

Stroški plinifikacij

25.148

21.519

117

0

0

-

9.328

0

-

0

0

-

822.995

651.476

126

534.290

508.826

105

22.346.326

21.477.993

104

23.749.760

22.861.014

104

Črpanje in tehtanje plina
Drugo

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

6. Stroški dela
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Plače

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

7.646.517

7.493.933

102

4.359.969

4.035.484

108

Stroški pokojninskih zavarovanj

618.598

668.866

92

358.976

391.976

92

Stroški drugih zavarovanj

555.656

600.675

93

293.683

317.568

93

Davek na izplačane plače

431.641

572.877

75

301.017

405.121

74

Odpravnine

328.745

291.589

113

288.214

251.279

115

Povračilo prehrane med delom

312.200

314.075

99

119.086

120.943

98

Regres za letni dopust

269.071

287.187

94

109.300

111.360

98

Povračilo prevoza na delo

264.859

303.236

87

91.856

91.278

101

Dodatno pokojninsko zavarovanje

178.921

185.580

96

100.726

104.064

97

Odškodnine

64.379

53.764

120

64.077

53.105

121

Jubilejne nagrade

59.442

100.772

59

24.921

41.554

60

Druga povračila in nadomestila

35.301

31.912

111

18.237

15.144

120

10.765.330

10.904.466

99

6.130.062

5.938.876

103

SKUPAJ STROŠKI DELA
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7. Amortizacija
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija ekoloških sredstev

SKUPAJ

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

160.340

158.225

101

108.775

106.105

103

6.098.252

6.170.295

99

4.947.958

5.127.097

97

397.709

402.119

99

397.709

402.119

99

6.656.301

6.730.639

99

5.454.442

5.635.321

97

V letu 2006 je skupina Petrol spremenila življenjsko dobo za računalniško
opremo, saj je na podlagi izkušenj iz preteklih let življenjska doba
računalniške opreme štiri leta, ne dve leti. Tako se je amortizacijska stopnja
spremenila s 50 % na 25 %, zaradi česar ima skupina Petrol za 297.317
tisoč SIT, družba Petrol d.d., Ljubljana pa za 285.834 tisoč SIT nižji
strošek amortizacije.
Stroški amortizacije ekoloških osnovnih sredstev se ob nastanku pripoznajo
med stroški amortizacije. Za obračunane zneske amortizacije ekoloških
osnovnih sredstev se črpajo dolgoročne rezervacije, oblikovane za
ekološka osnovna sredstva, v dobro drugih prihodkov iz poslovanja.

8. Odpisi
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Popravek vrednosti poslovnih terjatev

848.707

361.343

235

291.819

3.433

8.500

Izguba pri prodaji/izločitvi opredmetenih
osnovnih sredstev

359.551

160.713

224

154.985

124.133

125

Popravek vrednosti zalog

225.248

0

-

225.248

0

-

Drugi odhodki pri osnovnih sredstvih

204.270

34.802

587

6.459

34.470

19

54.184

39.108

139

54.184

35.427

153

1.691.960

595.966

284

732.695

197.463

371

Odpis terjatev

SKUPAJ

Skupina Petrol izkazuje, v skladu s politiko oblikovanja popravka terjatev,
med popravki vrednosti poslovnih terjatev v letu 2006 oblikovan popravek
vrednosti terjatev družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 291.819 tisoč SIT,
družbe Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb v višini 266.228 tisoč SIT, družbe
Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo v višini 241.702 tisoč SIT ter
48.958 tisoč SIT v drugih družbah skupine Petrol.
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Izguba pri prodaji ali izločitvi osnovnih sredstev večinoma predstavlja
izločitev bencinskega servisa Banovo Brdo v družbi Petrol, d.o.o., Beograd
zaradi rekonstrukcije, v višini 178.337 tisoč SIT, razlastitev zemljišča
bencinskega servisa Obrežje v družbi Petrol d.d., Ljubljana v višini 108.890
tisoč SIT ter 72.324 tisoč SIT izgube v drugih družbah skupine Petrol.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je na dan 31. 12. 2006 preverila vrednost
zalog trgovskega blaga in ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost zalog
nižja od nabavne vrednosti v skupni višini 196.634 tisoč SIT. Prav tako
je na dan 31. 12. 2006 družba Petrol d.d., Ljubljana preverila zaloge
dodatnega asortimana in ugotovila, da zaloge v vrednosti 28.614 tisoč SIT
niso imele gibanja najmanj eno leto. Iz obeh razlogov smo v letu 2006
zmanjšali stanje zalog za 225.248 tisoč SIT.
Druge odhodke pri osnovnih sredstvih večinoma predstavlja slabitev
bencinskega servisa Mostar Vrapčiči in terminala Grude Sovići v družbi
Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo v višini 195.028 tisoč SIT.

Skupina Petrol terjatve, za katere ni mogoče pričakovati poplačila (stečaj,
likvidacija, ..) odpiše, in sicer smo jih na družbi Petrol d.d.,Ljubljana
odpisali za 54.184 tisoč SIT.

9. Drugi stroški
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov
dela ali poslovnega izida
Izdatki za varstvo okolja
Štipendije

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

45.800

124.310

37

2.374

121.146

2

7.752

65.184

12

33.463

34.353

97

145

367

40

145

367

40

Drugi stroški

258.417

339.776

76

239.804

248.144

97

Sponzoriranja

129.172

76.472

169

128.772

74.822

172

Donacije

61.310

82.630

74

56.653

86.955

65

Drugi stroški - vračunani

42.535

38.506

110

31.090

31.188

100

Drugi stroški, ki niso povezani s poslovanjem

25.400

142.168

18

23.290

55.179

42

312.114

529.637

59

275.786

404.010

68

SKUPAJ DRUGI STROŠKI
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10. Drugi poslovni odhodki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Plačilo tankerskih prekostojnin

233.457

29.244

798

233.457

29.244

798

Premalo plačane dajatve iz preteklih let

172.245

0

-

172.245

0

-

Vračunane odškodnine

126.323

0

-

126.323

0

-

10.611

172.917

6

10.611

172.917

6

8.469

5.843

145

8.302

5.843

142

0

81.181

-

0

0

-

Priznane reklamacije
Dani kasaskonti
Dolgoročne rezervacije iz kočljivih pogodb
Odhodki iz preteklih let
Drugi

SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI

0

59.982

-

0

59.982

-

96.203

77.187

125

7.116

25.171

28

647.308

426.354

152

558.054

293.157

190

Plačilo tankerskih prekostojnin predstavljajo vračunani zahtevki za zamude
pri iztovarjanju blaga v pristaniščih.
Premalo plačane dajatve iz preteklih let večinoma predstavlja premalo
plačani davek od dohodka pravnih oseb družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto
2004 v višini 166.211 tisoč SIT iz naslova izvzema prihodkov od udeležbe
v dobičku v davčni bilanci. Družba Petrol d.d., Ljubljana je bila ob koncu
poslovnega leta 2004 lastnica več kot 25 % deleža v družbi in je v davčnem
izkazu izvzela prihodke od prejetih dividend. Davčni urad je pri pregledu
davčnega izkaza ugotovil, da v času prejema dividende družba
Petrol d.d., Ljubljana še ni imela več kot 25 % deleža, zato je za izločeni
znesek povečala davčno osnovo, družba Petrol d.d., Ljubljana pa je plačala
razliko v davku od dohodka.
Vračunana odškodnina družbe Petrol d.d., Ljubljana predstavlja plačilo
carinskega dolga odvisni družbi Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb, ki izhaja
iz dobav blaga za leti 2004 in 2005.
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11. Drugi finančni prihodki in drugi finančni odhodki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

4.391.404

1.083.893

102

4.320.273

1.015.861

425

Tečajne razlike pri nakazilih v tujino

739.364

786.551

101

730.057

781.785

93

Tečajne razlike od izvoza in uvoza
nenaftnih derivatov

421.197

204.405

100

421.197

204.405

206

72.206

137.329

709

10.184

24.698

41

Tečajne razlike od uvoza naftnih derivatov

Druge tečajne razlike
Prihodki za obresti

1.304.017

1.330.067

101

1.287.604

1.303.633

99

Rokovni posli

710.553

3.328.294

100

710.553

3.328.294

21

Obrestne zamenjave

181.761

30.465

100

181.761

30.465

597

Prihodki iz dividend

107.214

119.612

100

107.214

119.612

90

Dobiček pri prodaji naložb na voljo za prodajo

0

1.814.171

-

0

1.814.171

-

Dobiček pri prodaji za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev

0

15.135

-

0

15.135

-

24.330

348.716

7

313

195.650

0

7.952.046

9.198.638

86

7.769.156

8.833.709

88

Drugi finančni prihodki

SKUPAJ DRUGI FINANČNI PRIHODKI

Rokovni posli

(2.809.692)

(550.245)

511

(2.809.692)

(550.245)

511

Odhodki za obresti

(2.153.302)

(1.671.523)

129

(1.388.330)

(1.183.206)

117

Tečajne razlike od uvoza naftnih derivatov

(1.290.868)

(4.174.680)

31

(1.187.867)

(4.121.066)

29

Tečajne razlike pri nakazilih v tujino

(723.540)

(652.354)

111

(723.094)

(628.846)

115

Tečajne razlike od izvoza in uvoza nenaftnih
derivatov

(283.139)

(213.117)

133

(283.139)

(213.117)

133

Druge tečajne razlike

(145.354)

(72.449)

201

(22.422)

(629)

3.565

Obrestne zamenjave

(62.324)

(156.462)

40

(62.324)

(156.462)

40

Izguba pri prodaji naložb na voljo za prodajo

(60.960)

0

-

(60.960)

0

-

Nerealizirana izguba naložb na voljo za prodajo

(7.633)

(59.839)

13

(7.633)

(59.839)

13

Nerealizirana izguba finančnih terjatev

(1.705)

0

-

(1.705)

0

-

(687)

(695)

99

(687)

(695)

99

(56.049)

(22.878)

245

(37.515)

(10.864)

345

(7.595.253)

(7.574.242)

100

(6.585.368)

(6.924.969)

95

356.793

1.624.396

22

1.183.788

1.908.740

62

Izguba pri prodaji za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev
Drugi finančni odhodki

SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI

Neto drugi finančni prihodki

Tečajne razlike od uvoza in izvoza blaga ter pri nakazilih v tujino je
treba, tako prihodke kot odhodke, v skupini Petrol in v družbi Petrol d.d.,
Ljubljana gledati skupaj z rokovnimi posli za nakup valute dolar. Družba
Petrol d.d., Ljubljana ima iz naslova tečajnih razlik in rokovnih poslov
za 1.178.288 tisoč SIT neto prihodkov, skupina Petrol pa 1.155.279 tisoč
SIT neto prihodkov. Tečajna tveganja skupine so zavarovana celovito,
tako bilančno kot dinamično. Z vidika zavarovanj pred tveganji skupina
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najprej izkoristi naravna varovanja (t. i. bilančno zavarovanje), razlika pa
je dinamično zavarovanje (dnevno sklepanje rokovnih poslov) z namenom
zagotovitve nevtralne dolarske pozicije.
Prihodke iz obresti v skupini Petrol in družbi Petrol d.d., Ljubljana
večinoma predstavljajo obresti iz naslova terjatev do kupcev v višini
947.270 tisoč SIT, drugi prihodki predstavljajo prejete obresti od drugih
podjetij in bank. Odhodke iz obresti večinoma predstavljajo obresti od
dolgoročno prejetih posojil bank.
V skladu s poslovno politiko skupine Petrol izvajamo varovanje obrestnega
tveganja v višini 50 % neto obrestne pozicije na podlagi izračuna zadnjega
dne v mesecu. Iz tega naslova smo v letu 2006 realizirali 181.761 tisoč SIT
finančnih prihodkov in 62.324 tisoč SIT finančnih odhodkov.

12. Neto finančni prihodki iz deležev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

2.394.713

1.326.039

181

-

-

-

Finančni prihodki iz deležev ustvarjeni dobički v letu
Geoplin, d.o.o., Ljubljana
Aquasystems, d.o.o.
Ogrevanje Piran, d.o.o.
Marche Gostinstvo, d.o.o.

Instalacija, d.o.o., Koper

9.128

67.598

14

-

-

-

(21.913)

(13.353)

164

-

-

-

-

-

-

(5.346)

1.883

-

2.376.582

1.382.167

172

455.189

430.935

106

-

-

-

Karkasa, d.o.o.

5.867

(9.752)

-

-

-

-

Geoenergo, d.o.o.

3.522

(5.122)

-

-

-

-

464.578

416.061

112

-

-

-

Instalacija, d.o.o., Koper

-

-

-

811.098

386.151

210

Geoplin, d.o.o., Ljubljana

-

-

-

710.122

902.440

79

Petrol-Trade, H.m.b.H.

-

-

-

464.796

539.297

86

2.841.160

1.798.228

158

1.986.016

1.827.888

109

Finančni prihodki iz deležev prejete dividende

SKUPAJ NETO FINANČNI
PRIHODKI IZ DELEŽEV
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13. Davki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Obračunani davek

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

(2.735.223)

(1.938.855)

141

(2.450.910)

(1.782.702)

137

183.343

84.584

217

184.425

79.892

231

(2.551.880)

(1.854.271)

138

(2.266.485)

(1.702.810)

133

Odloženi davek

Davki

PETROL D.D.

SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

14.493.242

10.254.220

141

11.780.042

8.988.946

131

Izračunani davek po veljavni
davčni stopnji

3.623.311

2.563.555

141

2.945.011

2.247.237

131

Davčni učinek neobdavčenih
prihodkov

(1.276.669)

(1.015.608)

126

(860.811)

(748.853)

115

Davčni učinek odhodkov, ki se pri
obračunu davka ne odštejejo

434.433

453.725

96

366.711

370.933

99

Učinek nižje davčne stopnje

(45.852)

(68.313)

67

0

0

-

(183.343)

(79.088)

232

(184.425)

(166.507)

111

2.551.880

1.854.271

138

2.266.485

1.702.810

133

17,61%

18,08%

97

19,17%

18,94%

101

Računovodski dobiček

Različno pripoznavanja prihodkov
in odhodkov
Davki

Efektivna davčna stopnja

14. Manjšinski delež
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Na začetku leta
Dobiček manjšinskih lastnikov
Zmanjšanje deleža manjšinskih lastnikov zaradi dokapitalizacije večinskega lastnika

Na koncu leta

31. december 2006

31. december 2005

Indeks 06/05

26.456

24.291

109

2.989

2.165

138

(2.040)

0

-

27.405

26.456

104
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15. Čisti dobiček na delnico
SKUPINA PETROL

Čisti dobiček iz poslovanja (v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks
2006/2005

31. december
2006

31. december
2005

Indeks
2006/2005

11.938.373

8.397.784

142

9.513.557

7.286.136

131

2.060.360

2.060.006

100

2.060.360

2.060.006

100

5.794

4.077

142

4.617

3.537

131

Tehtano povprečno število izdanih
navadnih delnic
Čisti dobiček na delnico (v SIT/delnico)

Čisti dobiček na delnico se izračuna tako, da se čisti dobiček lastnikov deli s številom
navadnih delnic, pri čemer se izključijo navadne delnice, ki jih je kupila družba Petrol d.d.,
Ljubljana in jih izkazuje kot lastne delnice. Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana
nimata potencialnih popravljalnih navadnih delnic.

16. Neopredmetena sredstva skupine Petrol
(v 000 SIT)

Programska
oprema

Koncesije

Investicije v teku

Skupaj

662.869

1.841.822

81.531

2.586.222

11.796

2.667

158.922

173.385

Odtujitve

(3.637)

(47.588)

(24.246)

(75.471)

Prenos iz investicij v teku

60.834

69.870

(130.704)

0

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005
Nove pridobitve

Tečajne razlike

67

15.829

3

15.899

731.929

1.882.600

85.506

2.700.035

(427.320)

(183.989)

0

(611.309)

(88.224)

(70.001)

0

(158.225)

1.709

40.319

0

42.028

(267)

(1.228)

0

(1.495)

Stanje 31. december 2005

(514.102)

(214.899)

0

(729.001)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

217.828

1.667.700

85.506

1.971.034

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

235.550

1.657.833

81.531

1.974.914

Stanje 31. december 2005

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2005
Amortizacija
Odtujitve
Tečajne razlike
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(v 000 SIT)

Programska
oprema

Koncesije

Investicije v teku

Skupaj

731.929

1.882.600

85.506

2.700.035

0

0

147.171

147.171

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos iz investicij v teku
Tečajne razlike
Stanje 31. december 2006

0

(3.073)

0

(3.073)

99.713

61.405

(161.118)

0

29

1.640

0

1.669

831.671

1.942.572

71.558

2.845.802

(514.102)

(214.899)

0

(729.001)

(85.535)

(74.805)

0

(160.340)

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Amortizacija
Odtujitve

0

3.073

0

3.073

(2)

(133)

0

(135)

(599.640)

(286.768)

0

(886.408)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

232.033

1.655.807

71.558

1.959.398

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

217.828

1.667.700

85.506

1.971.034

Programska
oprema

Koncesije

Investicije v teku

Skupaj

610.791

840.468

2.698

1.453.958

Tečajne razlike
Stanje 31. december 2006

Neopredmetena sredstva družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005
Nove pridobitve

0

0

71.306

71.306

58.359

3.474

(61.833)

0

669.150

843.942

12.171

1.525.264

(402.401)

(85.118)

0

(487.519)

(78.629)

(27.476)

0

(106.105)

Stanje 31. december 2005

(481.030)

(112.594)

0

(593.624)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

188.121

731.348

12.171

931.640

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

208.390

755.350

2.698

966.438

Prenos iz investicij v teku
Stanje 31. december 2005

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2005
Amortizacija
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(v 000 SIT)

Programska
oprema

Koncesije

Investicije v teku

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006

669.150

843.942

12.171

1.525.264

Nove pridobitve

0

0

72.827

72.827

Odtujitve

0

(3.073)

0

(3.073)

Prenos iz investicij v teku

84.998

0

(84.998)

0

754.149

840.869

0

1.595.018

(481.030)

(112.594)

0

(593.624)

(75.140)

(33.635)

0

(108.775)

0

3.073

0

3.073

(556.170)

(143.157)

0

(699.327)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

197.979

697.714

0

895.693

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

188.121

731.348

12.171

931.640

Stanje 31. december 2006

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31. december 2006

Vsa izkazana neopredmetena sredstva so last podjetij v skupini Petrol in so bremen prosta.

Pregled postavk, ki presegajo 5 % neodpisane knjigovodske
vrednosti (98.552 tisoč SIT) na dan 31. 12. 2006 (v 000 SIT):
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

Neodpisana knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2006
Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Domžale

386.780

386.780

Pravica do uporabe nepremičnin v lasti občine Murska Sobota

169.951

169.951

Plačilo koncesijske dajatve občini Murska Sobota

140.983

140.983

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Prevalje

261.737

-

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Mežica

104.002

-
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17. Opredmetena osnovna sredstva skupine Petrol
(v 000 SIT)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Stroji

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

24.484.858

84.448.033

3.577.656

28.104.509

7.513.695

148.128.751

0

460.258

245.752

1.640

12.451.478

13.159.128

(15.083)

(131.123)

(44.107)

(644.222)

(737.786)

(1.572.321)

2.100.041

6.626.231

15.573

2.287.348

(11.029.193)

0

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos iz investicij v teku
Tečajne razlike

35.528

114.084

0

33.338

49.181

232.131

26.605.344

91.517.483

3.794.874

29.782.613

8.247.375

159.947.689

Stanje 1. januar 2005

0

(33.202.169)

(2.894.623)

(19.916.759)

0

(56.013.551)

Amortizacija

0

(3.850.693)

(131.803)

(2.338.027)

0

(6.320.523)

Odtujitve

0

7.804

39.811

328.550

0

376.165

Tečajne razlike

0

(14.156)

0

(13.112)

0

(27.268)

Stanje 31. december 2005

0

(37.059.214)

(2.986.615)

(21.939.348)

0

(61.985.177)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2005

26.605.344

54.458.271

808.259

7.843.264

8.247.375

97.962.513

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2005

24.484.858

51.245.864

683.033

8.187.750

7.513.695

92.115.200

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Stroji

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

26.605.344

91.517.483

3.794.874

29.782.613

8.247.375

159.947.689

Stanje 31. december 2005

Nabrani popravek vrednosti

(v 000 SIT)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos iz investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Prevrednotenje - oslabitve
Tečajne razlike

0

9.320

0

719

9.144.992

9.155.031

(801.187)

(1.156.119)

(257.630)

(831.436)

(33.866)

(3.080.238)

921.334

6.139.417

323.132

2.014.005

(9.075.262)

322.626

(274.059)

0

0

0

0

(274.059)

0

1.307.919

0

0

0

1.307.919

(7.596)

(4.901)

0

(15.438)

(19.481)

(47.416)

6.189

35.403

0

1.596

760

43.948

26.450.025

97.848.522

3.860.376

30.952.060

8.264.518

167.375.502

Stanje 1. januar 2006

0

(37.059.214)

(2.986.615)

(21.939.348)

0

(61.985.177)

Amortizacija

0

(4.088.625)

(149.114)

(2.102.417)

0

(6.340.156)

Amortizacija - oslabitve

0

12.635

0

10.020

0

22.655

Odtujitve

0

612.894

287.033

432.718

0

1.332.645

Prenos iz naložbenih nepremičnin

0

(559.202)

0

0

0

(559.202)

Tečajne razlike

0

1.803

0

1.977

0

3.780

Stanje 31. december 2006

0

(41.079.710)

(2.848.696)

(23.597.049)

0

(67.525.454)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2006

26.450.025

56.768.812

1.011.680

7.355.011

8.264.517

99.850.045

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2006

26.605.344

54.458.271

808.259

7.843.264

8.247.375

97.962.513

Stanje 31. december 2006

Nabrani popravek vrednosti
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Opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

20.417.498

70.729.496

25.096.665

3.566.619

119.810.278

0

0

0

8.317.992

8.317.992

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005
Nove pridobitve
Odtujitve

0

0

(10.164)

(229.987)

(240.151)

1.125.977

3.280.800

1.616.399

(6.023.176)

0

21.543.475

74.010.296

26.702.900

5.631.448

127.888.119

Stanje 1. januar 2005

0

(29.873.270)

(18.812.270)

0

(48.685.540)

Amortizacija

0

(3.349.313)

(1.906.933)

0

(5.256.246)

Prenos iz investicij v teku
Stanje 31. december 2005

Nabrani popravek vrednosti

Odtujitve

0

0

14.258

0

14.258

Stanje 31. december 2005

0

(33.222.583)

(20.704.945)

0

(53.927.528)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

21.543.475

40.787.712

5.997.955

5.631.448

73.960.591

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

20.417.498

40.856.226

6.284.395

3.566.619

71.124.738

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

Investicije v
teku

Skupaj

21.543.475

74.010.296

26.702.900

5.631.448

127.888.119

0

0

0

3.445.694

3.445.694

(v 000 SIT)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve

(703.221)

(804.370)

(468.232)

(50.093)

(2.025.916)

266.432

4.291.767

1.414.168

(6.001.214)

(28.847)

(274.059)

0

0

0

(274.059)

0

1.307.919

0

0

1.307.919

20.832.627

78.805.612

27.648.836

3.025.835

130.312.910

Stanje 1. januar 2006

0

(33.222.583)

(20.704.945)

0

(53.927.528)

Amortizacija

0

(3.492.953)

(1.653.176)

0

(5.146.129)

Odtujitve

0

555.727

433.042

0

988.769

Prenos iz investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Stanje 31. december 2006

Nabrani popravek vrednosti

Prenos iz naložbenih nepremičnin

0

(559.202)

0

0

(559.202)

Stanje 31. december 2006

0

(36.719.011)

(21.925.079)

0

(58.644.090)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

20.832.627

42.086.601

5.723.757

3.025.835

71.668.820

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

21.543.475

40.787.713

5.997.955

5.631.448

73.960.591
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Vsa izkazana opredmetena osnovna sredstva so last podjetja
in so bremen prosta.
Skupina Petrol ima za 634.039 tisoč SIT lastnih sredstev.
Pomembnejši povečanji posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v
obračunskem obdobju sta omrežje plinifikacije v občini Domžale v višini
1.365.941 tisoč SIT in objekt restavracije Lukovica v višini 327.900 tisoč
SIT v družbi Petrol d.d., Ljubljana.
Pomembnejša zmanjšanja posameznih opredmetenih osnovnih sredstev
v obračunskem obdobju po neodpisani knjigovodski vrednosti so prodaja
skladišča Maribor v vrednosti 238.337 tisoč SIT, razlastitev bencinskega
servisa Obrežje v vrednosti 208.399 tisoč SIT in prodaja zemljišča v Celju
v vrednosti 165.132 tisoč SIT v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Pregled postavk, ki presegajo 2 % neodpisane knjigovodske
vrednosti (2.987.800) na dan 31. 12. 2006 (v 000 SIT)
SKUPINA
PETROL

PETROL D.D.

Skladišče goriv Zalog

4.181.017

4.181.017

Poslovna stavba, Dunajska 50

2.890.302

2.890.302

Skladišče Lendava

2.532.720

2.513.064

Plinovodno omrežje Domžale

2.540.350

2.540.350

Neodpisana knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2006
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Investicije v opredmetena osnovna sredstva
in neopredmetena sredstva
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Gradnja BS

3.999.616

5.640.631

71

1.208.595

3.740.694

32

Nakupi zemljišč

1.684.033

1.611.246

105

266.201

767.038

35

Plinovodna omrežja

1.491.296

1.675.033

89

475.746

1.004.170

47

Informatika

533.879

720.570

74

518.153

637.360

81

Pridobitev SIQ certifikatov

348.086

234.460

148

348.086

234.460

148

Nakup vozil

131.845

104.857

126

123.279

78.899

156

Gradnja skladišč

127.591

185.432

69

127.591

184.360

69

Plinohrami

102.854

169.461

61

0

0

-

Velika popravila

97.522

93.252

105

97.522

93.252

105

Investicija v TPF - Bolnica Brežice

90.729

0

-

90.729

0

-

Rekonstrukcija RTP LIPA

54.857

54.342

101

0

0

-

Varovanje BS

52.114

54.576

95

52.114

54.576

95

Druge naložbe

430.570

1.907.618

23

137.678

1.523.183

9

9.144.992

12.451.478

73

3.445.694

8.317.992

41

Investicije v neopredmetena sredstva

147.171

158.922

93

72.827

71.306

102

SKUPAJ INVESTICIJE

9.292.163

12.610.400

74

3.518.521

8.389.298

42

Investicije v opredmetena osnovna sredstva

Gibanje ekoloških opredmetenih osnovnih sredstev družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Gradbeni objekti

Oprema

Naložbene
nepremičnine

Skupaj

7.950.178

3.314.317

0

11.264.495

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005
Odtujitve
Stanje 31. december 2005

(33.837)

(55.025)

0

(88.862)

7.916.341

3.259.292

0

11.175.633

(2.858.161)

(3.314.317)

0

(6.172.478)

(402.120)

0

0

(402.120)

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2005
Amortizacija
Odtujitve

14.804

55.025

0

69.829

(3.245.477)

(3.259.292)

0

(6.504.769)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

4.670.864

0

0

4.670.864

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

5.092.017

0

0

5.092.017

Stanje 31. december 2005
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(v 000 SIT)

Gradbeni objekti

Oprema

Naložbene
nepremičnine

Skupaj

7.916.341
0

3.259.292

0

11.175.633

0

20.083

20.083

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve

(17.405)

(8.339)

0

(25.744)

7.898.936

3.250.953

20.083

11.169.972

(3.245.477)

(3.259.292)

0

(6.504.769)

0

0

(11.643)

(11.643)

(396.839)

0

(871)

(397.710)

8.965

8.339

0

17.304

(3.633.351)

(3.250.953)

(12.514)

(6.896.818)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

4.265.585

0

7.569

4.273.154

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

4.670.864

0

0

4.670.864

Stanje 31. december 2006

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31. december 2006

Ekološka opredmetena osnovna sredstva ima samo družba Petrol d.d.,
Ljubljana.
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. 2006 znaša 11.169.972 tisoč SIT
in predstavlja celoten znesek za ta namen odobrenih dolgoročnih rezervacij.
Sedanja vrednost ekoloških opredmetenih osnovnih sredstev na dan
31. 12. 2006 znaša 4.273.154 tisoč SIT.
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18. Naložbene nepremičnine skupine Petrol
(v 000 SIT)

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005

6.508.537

Stanje 31. december 2005

6.508.537

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2005
Amortizacija
Stanje 31. december 2005

(2.155.930)
(251.891)
(2.407.821)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

4.100.715

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

4.352.607

(v 000 SIT)

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve

6.508.537
11.004
(23.677)

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

(1.307.919)

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

274.059

Stanje 31. december 2006

5.462.003

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Amortizacija
Odtujitve
Prenos na opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31. december 2006

(2.407.821)
(8.965)
(178.460)
14.377
559.202
(2.021.667)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

3.440.336

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

4.100.715
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Naložbene nepremičnine družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2005

7.019.430

Stanje 31. december 2005

7.019.430

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2005
Amortizacija
Stanje 31. december 2005

(2.225.733)
(272.970)
(2.498.703)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2005

4.520.726

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2005

4.793.697

(v 000 SIT)

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos na opredmetena osnovna sredstva
Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje 31. december 2006

7.019.430
17.405
(23.677)
(1.307.919)
274.059
5.979.297

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Amortizacija
Odtujitve
Prenos na opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31. december 2006

(2.498.703)
(8.965)
(199.539)
14.377
559.202
(2.133.628)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

3.845.669

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

4.520.726

Naložbene nepremičnine predstavljajo zgradbe (skladišča, avtopralnice,
bari), ki jih družba Petrol d.d. in skupina Petrol dajeta v najem.
Nepremičnine, ki jih Petrol d.d., Ljubljana daje v najem odvisnim družbam,
so v postopku uskupinjevanja prenesene na opredmetena osnovna sredstva,
saj za skupino ne predstavljajo naložbenih nepremičnin.
Uprava meni, da je knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin dober
približek njihove poštene vrednosti.
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19. Naložbe družbe Petrol d.d. v odvisne družbe
Gibanje naložb v odvisne družbe
PETROL D.D.
(v 000 SIT)

31. december 2006

31. december 2005

Indeks 06/05

Stanje 1. januar

23.942.751

21.475.043

111

Nove pridobitve

1.237.525

3.046.488

41

0

(578.780)

-

25.180.276

23.942.751

105

31. december 2006

31. december 2005

Indeks 06/05

Petrol BH Oil Company, d.o.o.

8.276.684

8.276.684

100

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb

7.303.843

7.303.843

100

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.

2.718.653

2.718.653

100

Petrol Energetika, d.o.o.

2.224.201

2.224.201

100

Petrol Plin, d.o.o.

2.146.452

2.146.452

100

Petrol, d.o.o., Beograd

1.560.486

350.480

445

Cypet Oils Ltd.

515.443

515.443

100

Petrol Skladiščenje, d.o.o.

190.502

190.502

100

Petrol Tehnologija, d.o.o.

181.067

181.067

100

Petrol-Trade, H.m.b.H.

35.426

35.426

100

Petrol VNC, d.o.o.

27.519

0

-

25.180.276

23.942.751

105

Zmanjšanja

Stanje 31. december

Stanje naložb v odvisne družbe
PETROL D.D.
(v 000 SIT)

SKUPAJ

Naložbe v odvisna podjetja so v izkazih skupine Petrol izločene v postopku
uskupinjevanja.
Povečanja dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja v letu 2006
predstavljata dokapitalizacija odvisne družbe Petrol, d.o.o., Beograd v
višini 1.210.006 tisoč SIT in odvisne družbe Petrol VNC, d.o.o., v višini
27.519 tisoč SIT.
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Odvisne družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2006 so prikazane
v spodnji razpredelnici. Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu.
Ime odvisne družbe

Naslov odvisne družbe

Dejavnost

2006

2005

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija

Veleprodaja trdih, utekočinjenih
in plinastih goriv

100 %

100 %

Petrol Plin, d.o.o.

Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija

Plinske dejavnosti - proizvodnja plina,
distribucija tekočih goriv iz mreže za
utekočinjeni in zemeljski plin

100 %

100 %

Petrol Skladiščenje, d.o.o., Ljubljana

Zaloška 259, Ljubljana-Polje, Slovenija

Storitve skladiščenja

100 %

100 %

Petrol Tehnologija, d.o.o., Ljubljana

Zaloška 259, Ljubljana-Polje, Slovenija

Storitve vzdrževanja

100 %

100 %

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne

Koroška c. 14, Ravne na Koroškem,
Slovenija

Distribucija plina in elektrike

99,02 %

98,85 %

Petrol VNC, d.o.o.

Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

100 %

-

Otok, Oreškoviceva 3D,
Zagreb, Hrvaška

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Grbavička 4/4, Sarajevo,
Bosna in Hercegovina

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Dragoslava Jovanovica 13, Beograd,
R. Srbija

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Petrol-Trade, H.m.b.H. Dunaj

Elisabethstrasse 10 Top 4 u.5,
1010 Vienna, Avstrija

Trgovanje z nafto, naftnimi proizvodi in
kemijskimi proizvodi

100 %

100 %

- Cypet-Trade, Ltd. Limassol

Ariadne House, Office 52, 333 28th
October Street, Limassol, Ciper

Trgovanje z nafto in naftnimi proizvodi

100 %

100 %

Cypet Oils, Ltd. Limassol

Ariadne House, Office 52, 333 28th
October Street, Limassol, Ciper

Trgovanje z nafto in naftnimi proizvodi

100 %

100 %

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb
Petrol BH Oil Company, d.o.o., Sarajevo
Petrol, d.o.o., Beograd

Lastništvo in
glasovalne pravice

20. Naložbe v skupaj obvladovane družbe
Gibanje naložb v skupaj obvladovane družbe
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Stanje 1. januar

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

3.440.975

3.411.063

101

1.722.404

1.722.404

100

Pripisani dobički

464.578

416.061

112

0

0

-

Prejete dividende

(811.098)

(386.149)

210

0

0

-

3.094.455

3.440.975

90

1.722.404

1.722.404

100

Stanje 31. december
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Stanje naložb v skupaj obvladovane družbe
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Instalacija, d.o.o., Koper
Karkasa, d.o.o.
Geoenergo, d.o.o.

SKUPAJ

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

3.060.464

3.416.373

90

1.687.404

1.687.404

100

30.469

24.602

124

35.000

35.000

100

3.522

0

-

0

0

-

3.094.455

3.440.975

90

1.722.404

1.722.404

100

Družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006 ni imela sprememb naložb v
skupaj obvladovane družbe.
Skupina Petrol je v letu 2006 v skladu s kapitalsko metodo pripisala
pripadajoče dele dobičkov v višini 464.578 tisoč SIT, katerim je odštela
prejete dividende iz dobičkov iz preteklih let v višini 811.098 tisoč SIT.
Skupina Petrol uporabi za skupinske izkaze zadnje možne izkaze skupaj
obvladovanih družb, ki niso nujno že revidirani. Če skupaj obvladovana
družba ne izdeluje izkazov v skladu z MSRP, prilagodi skupina Petrol za
potrebe uskupinjevanja izkaze na podlagi dodatno pridobljenih informacij.
Skupaj obvladovane družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2006 so
prikazane v spodnji razpredelnici. Družbe ne kotirajo na organiziranem
trgu.
Ime skupaj obvladovane družbe

Geoenergo, d.o.o.
Karkasa, d.o.o.
Instalacija, d.o.o., Koper

Naslov skupaj obvladovane družbe

Dejavnost

Lastništvo in
glasovalne pravice
2006

2005

Rudarska 1, Lendava, Slovenija

Pridobivanje in raziskovanje mineralnih
surovin, nafte in zemeljskega plina

50 %

50 %

Škofjeloška cesta 6, Kranj, Slovenija

Obnavljanje in protektiranje gum

50 %

50 %

Sermin 10/a, Koper, Slovenija

Skladiščenje in natovarjanje naftnih
proizvodov

49 %

49 %
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Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov skupaj obvladovanih družb,
ki so upoštevani v izkazih skupine Petrol, so naslednji:
(v 000 SIT)

Kratkoročna
sredstva

Nekratkoročna
sredstva

Kratkoročne
obveznosti

Nekratkoročne
obveznosti

Prihodki

Odhodki

72.101

1.723

29.783

22.757

195.614

(186.213)

Geoenergo, d.o.o.
Karkasa, d.o.o.
Instalacija, d.o.o. Koper

54.996

59.575

51.377

2.257

155.519

(144.462)

515.746

9.788.091

1.476.808

2.606.722

2.826.123

(1.578.994)

21. Naložbe v pridružene družbe
Gibanje naložb v pridružene družbe
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Stanje 1. januar
Neto pripisani dobički
Prejete dividende
Nove pridobitve

Stanje 31. december

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

12.830.468

12.212.642

105

9.717.271

9.572.575

102

2.376.582

1.382.167

172

0

0

-

(710.122)

(902.440)

79

0

0

-

0

138.099

-

0

144.696

-

14.496.928

12.830.468

113

9.717.271

9.717.271

100

Stanje naložb v pridružene družbe
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Geoplin, d.o.o., Ljubljana

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

13.724.740

12.040.149

114

9.087.718

9.087.718

100

Aquasystems, d.o.o.

447.040

437.912

102

261.454

261.454

100

Ogrevanje Piran, d.o.o.

190.512

212.425

90

223.404

223.404

100

Marche Gostinstvo, d.o.o.

134.636

139.982

96

144.695

144.695

100

14.496.928

12.830.468

113

9.717.271

9.717.271

100

SKUPAJ

Družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006 ni imela sprememb naložb
v pridružene družbe.
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Skupina Petrol je v letu 2006 v skladu s kapitalsko metodo pripisala
pripadajoče dele dobičkov v višini 2.376.582 tisoč SIT, katerim je odštela
prejete dividende iz dobičkov iz preteklih let v višini 710.122 tisoč SIT.
Skupina Petrol uporabi za skupinske izkaze zadnje možne izkaze
pridruženih družb, ki niso nujno že revidirani. Če pridružena družba ne
izdeluje izkazov v skladu z MSRP, prilagodi skupina Petrol za potrebe
uskupinjevanja izkaze na podlagi dodatno pridobljenih informacij.
Pridružene družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2006 so prikazane v
spodnji razpredelnici. Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu.
Ime pridružene družbe

Ogrevanje Piran, d.o.o.
Geoplin, d.o.o., Ljubljana
Aquasystems, d.o.o.
Marche Gostinstvo, d.o.o.

Naslov pridružene družbe

Dejavnost

Lastništvo in glasovalne
pravice
2006

2005

Fornače 33, Piran, Slovenija

Oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja in
distribucija pare in toplote

40 %

40 %

Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
Slovenija

Prodaja in transport zemeljskega plina

27,26 %

27,26 %

Prešernova 34, Maribor, Slovenija

Izgradnja in opravljanje storitev čiščenja
industrijskih in komunalnih voda

26 %

26 %

Notranjska c. 71, Logatec, Slovenija

Vodenje restavracij in turističnih objektov

25 %

25 %

Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov pridruženih družb, ki so
upoštevani v izkazih skupine Petrol, so naslednji:
(v 000 SIT)

Sredstva

Obveznosti

Čisti prihodki od
prodaje

Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid, ki
pripada skupini Petrol

63.047.328

13.166.973

81.591.782

7.843.039

2.137.761

9.204.656

7.482.026

2.064.300

(342.375)

(89.018)

Marche Gostinstvo, d.o.o.

917.026

378.482

2.291.979

5.119

1.280

Ogrevanje Piran, d.o.o.

657.903

120.671

316.235

(30.037)

(12.015)

Skupina Geoplin
Aquasystems, d.o.o.
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22. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Gibanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Stanje 1. januar

2.952.175

7.041.168

42

2.902.872

7.003.628

41

Nove pridobitve

39.616

57.519

69

31.221

44.454

70

5

(13)

(38)

0

0

-

Tečajne razlike
Povečanje poštene vrednosti preko kapitala

109.735

7.480

1.467

109.735

7.480

1.467

Zmanjšanje poštene vrednosti preko kapitala

(29.556)

(5.880)

503

(29.556)

(5.880)

503

0

(1.845.156)

-

0

(1.845.156)

-

(242.498)

(2.302.943)

11

(224.073)

(2.301.654)

10

2.829.477

2.952.175

96

2.790.199

2.902.872

96

Zmanjšanje presežka vrednotenja naložb
zaradi odtujitve
Odtujitev izvirnih vrednosti naložb

Stanje 31. december

Stanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

31. december
2006

31. december
2005

Delnice podjetij

1.256.238

Obveznice namenjene za prodajo

1.096.000

Delnice bank

PETROL D.D.
Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

1.267.966

99

1.256.238

1.267.966

99

1.004.700

109

1.096.000

1.004.700

109

355.955

355.955

100

355.955

355.955

100

Vzajemni skladi namenjeni za prodajo

57.072

47.126

121

57.072

47.126

121

Življenjska zavarovanja

25.819

238.042

11

5.473

207.665

3

Menice

18.931

18.926

100

0

0

-

Deleži podjetij

17.197

17.197

100

17.197

17.197

100

2.265

2.265

100

2.265

2.265

100

2.829.477

2.952.175

96

2.790.199

2.902.872

96

Druge naložbe v obveznice

SKUPAJ

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva predstavljajo naložbe v delnice
in deleže podjetij ter naložbe v življenjska zavarovanja.
Nove pridobitve predstavljajo vplačila polic za življenjska zavarovanja
in udeležbo v dokapitalizaciji Pokojninske družbe A, d.d., v višini
9.340 tisoč SIT. Skupina Petrol je v začetku leta 2006 povečala življenjska
zavarovanja, katerih upravičenec je posamezna družba, v višini
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21.881 tisoč SIT, konec leta pa je odkupila večino polic življenjskih
zavarovanj, kar predstavlja v skupini Petrol 224.073 tisoč SIT odtujitev za
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.
Povečanje in zmanjšanje poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev predstavlja vrednotenje naložb, ki kotirajo na
organiziranem trgu po pošteni vrednosti. Iz tega naslova sta družba
Petrol d.d., Ljubljana in skupina Petrol povečali vrednost za prodajo
razpoložljivih finančnih sredstev za neto 80.179 tisoč SIT.

23. Finančne nekratkoročne terjatve
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

0

0

-

2.257.660

2.009.126

112

Finančne terjatve do pridruženih družb

461.053

460.929

100

461.053

460.929

100

Finančne terjatve do drugih družb

606.181

627.935

97

606.181

627.935

97

Finančne terjatve do drugih

111.445

149.586

75

111.445

135.862

82

1.178.679

1.238.450

95

3.436.339

3.233.852

106

(v 000 SIT)
Finančne terjatve do odvisnih družb

SKUPAJ FINANČNE TERJATVE

Dolgoročne finančne terjatve v družbi Petrol d.d., Ljubljana do odvisnih
družb v višini 2.257.660 tisoč SIT so sestavljene iz danih posojil
družbi Petrol Plin, d.o.o., v višini 1.506.439 tisoč SIT in družbi Petrol
Energetika, d.o.o., v višini 751.221 tisoč SIT.
Dolgoročne finančne terjatve do pridruženih družb v višini 461.053 tisoč SIT
predstavlja posojilo družbi Aquasystems, d.o.o.
Dolgoročne finančne terjatve do drugih družb v višini 606.181 tisoč SIT so
sestavljene iz danega posojila družbi Teve, d.o.o., v višini 361.000 tisoč SIT,
posojil danih za nakup vozil avtoprevoznikom v višini 166.214 tisoč SIT,
drugim družbam v višini 50.462 tisoč SIT ter spornih dolgoročnih posojil v
višini 28.505 tisoč SIT.
Dolgoročne finančne terjatve do drugih v višini 111.445 tisoč SIT
predstavljajo terjatve iz naslova stanovanjskih posojil zaposlencem
skupine Petrol.
Knjigovodske vrednosti finančnih terjatev v materialno pomembnih zneskih
ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.
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24. Poslovne nekratkoročne terjatve
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

0

0

-

4.089

5.394

76

341.824

341.732

100

341.824

341.732

100

(341.824)

(341.732)

100

(341.824)

(341.732)

100

40.126

13.724

292

13.728

13.724

100

Oblikovani popravek za terjatve iz
finančnega najema

(13.728)

(13.724)

100

(13.728)

(13.724)

100

Druge terjatve

744.635

453.136

164

710.376

441.202

161

SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE

771.033

453.136

170

714.465

446.596

160

Terjatve do odvisnih podjetij
Terjatve do skupaj obvladovanih podjetij
Popravek vrednosti terjatev do skupaj
obvladovanih podjetij
Terjatve iz finančnega najema

Poslovne terjatve do skupaj obvladovanih podjetij v višini 341.824 tisoč
SIT predstavljajo terjatev do družbe Geoenergo, d.o.o. Terjatev izhaja
iz dolgoročno danih sredstev za sanacijo podjetja Nafta Lendava, d.o.o.,
ki jih je bila družba Petrol d.d., Ljubljana dolžna zagotoviti na podlagi
sporazuma, sklenjenega z Vlado Republike Slovenije. Ker je vračilo
dolgoročne poslovne terjatve pogojeno z doseganjem in izplačilom dobička
družbe Geoenergo, d.o.o., je oblikovan popravek vrednosti za celotno
terjatev.
Druge terjatve v višini 744.635 tisoč SIT večinoma predstavljajo terjatvi do
občine Nova Gorica za nadomestilo stavbnega zemljišča v višini 306.606
tisoč SIT in do občine Šempeter Vrtojba v višini 264.450 tisoč SIT, terjatev
iz naslova vnaprej plačane koncesijske dajatve občini Mengeš v višini
123.243 tisoč SIT ter druge terjatve v višini 50.336 tisoč SIT.
Knjigovodske vrednosti poslovnih terjatev v materialno pomembnih
zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.
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Gibanje nekratkoročnih finančnih terjatev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

1.238.450

1.529.418

81

3.233.852

3.513.109

92

Nova posojila

56.040

558.085

10

473.774

635.332

75

Prenos iz kratkoročnih finančnih terjatev

25.000

0

-

25.000

0

-

(49.843)

(26.932)

185

(49.843)

(26.932)

185

183

(672)

-

392

(1.239)

-

(89.798)

(821.449)

11

(245.483)

(886.418)

28

(1.353)

0

-

(1.353)

0

-

1.178.679

1.238.450

95

3.436.339

3.233.852
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Stanje 1. januar

Vračilo posojil
Neto učinek tečajnih razlik
Prenos na kratkoročne finančne terjatve
Druga zmanjšanja

STANJE 31.DECEMBER

Dolgoročne finančne terjatve so se v družbi Petrol d.d., Ljubljana povečale
za 473.774 tisoč SIT iz naslova novo odobrenega posojila družbi Petrol
Plin, d.o.o., v višini 417.734 tisoč SIT in drugim v višini 56.040 tisoč SIT.
V skupini Petrol so se dolgoročne finančne terjatve povečale za 56.040 tisoč
SIT iz naslova novo odobrenih posojil drugim.
Dolgoročne finančne terjatve v skupini Petrol in družbi Petrol d.d., Ljubljana
so se zmanjšale za 49.843 tisoč SIT iz naslova vračil posojil danih drugim.

Gibanje nekratkoročnih terjatev iz finančnega najema
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

13.724

14.709

93

13.724

14.709

93

(13.724)

(14.709)

93

(13.724)

(14.709)

93

Nova posojila

31.957

0

-

0

0

-

Vračilo posojil

0

(1.000)

-

0

(1.000)

-

Neto učinek tečajnih razlik

4

15

27

4

15

27

Stanje terjatev iz finančnega najema 1. januar
Popravek vrednosti terjatev iz finančnega
najema 1. januar

Prenos na kratkoročne finančne naložbe

(5.559)

0

-

0

0

-

Oblikovanje popravka vrednosti nekratkoročnih
finančnih terjatev iz finančnega najemna

(4)

(15)

27

(4)

(15)

27

Zmanjšanje popravka vrednosti nekratkoročnih
finančnih terjatev iz finančnega najemna

0

1.000

-

0

1.000

-

40.126

13.724

292

13.728

13.724

100

(13.728)

(13.724)

100

(13.728)

(13.724)

100

0

0

-

0

0

-

26.398

0

-

0

0

-

Stanje terjatev iz finančnega najema 31. december
Popravek vrednosti terjatev iz finančnega najema
31. december
STANJE 1. JANUAR
STANJE 31. DECEMBER
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Dolgoročne terjatve iz finančnega najema predstavljata:
1. Kotlovnica dana v finančni najem Domu upokojencev Sežana za dobo 5
let po 6 % letni obrestni meri, odplačil do 31. 12. 2006 ni, kratkoročni del,
ki zapade:
• v enem letu, predstavlja 3.519 tisoč SIT;
• v dveh letih, predstavlja 3.737 tisoč SIT;
• v treh letih, predstavlja 3.967 tisoč SIT;
• v štirih letih, predstavlja 4.211 tisoč SIT;
• v petih letih predstavlja celotno glavnico v višini 4.472 tisoč SIT.
2. Oprema za proizvodnjo toplotne energije dana v finančni najem družbi
CHANDLER, d.o.o., za dobo 5 let po 6 % letni obrestni meri, odplačil do
31. 12. 2006 ni, kratkoročni del, ki zapade:
• v enem letu, predstavlja 2.040 tisoč SIT;
• v dveh letih, predstavlja 1.316 tisoč SIT;
• v treh letih, predstavlja 1.390 tisoč SIT;
• v štirih letih, predstavlja 1.469 tisoč SIT;
• v petih letih predstavlja celotno glavnico v višini 508 tisoč SIT.
Skupina bo imela v naslednjih petih letih prihodke od obresti v višini
3.184 tisoč SIT za kotlovnico in 982 tisoč SIT za opremo.

25. Odloženi davki
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Na začetku leta

(213.433)

332.040

-

(16.336)

524.445

-

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

(183.343)

(84.584)

217

(184.425)

(79.892)

231

16.357

(460.889)

-

16.357

(460.889)

-

(380.422)

(213.433)

178

(184.404)

(16.336)

1.129

V breme / (dobro) kapitala

OB KONCU LETA
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Gibanje odloženih davkov skupine Petrol
(v 000 SIT)

Naložbe

Davčno
nepriznane
rezervacije

Popravki
in slabitev
sredstev

Zaloge

Terjatve /
obveznosti

Drugo

Skupaj

0

(274.898)

0

(25.786)

(2.788)

0

(303.472)

(14.150)

53.387

(45.910)

(5.352)

(5.447)

0

(17.472)

(14.150)

(221.511)

(45.910)

(31.138)

(8.235)

0

(320.944)

14.150

(46.251)

(94.913)

(1.916)

8.235

(8.722)

(129.417)

0

(267.762)

(140.823)

(33.054)

0

(8.722)

(450.362)

Odložene terjatve za davek

Stanje 1. januar 2005
V breme / (dobro) izkaza
poslovnega izida
Stanje 31. december 2005
V breme / (dobro) izkaza
poslovnega izida
STANJE 31. DECEMBER 2006

(v 000 SIT)

Naložbe

Davčno nepriznane
rezervacije

Terjatve / obveznosti

Skupaj

555.841

79.671

0

635.512

12.559

(79.671)

0

(67.112)

V breme / (dobro) kapitala

(460.889)

0

0

(460.889)

Stanje 31. december 2005

107.511

0

0

107.511

(59.509)

0

5.583

(53.926)

V breme / (dobro) kapitala

16.357

0

0

16.357

STANJE 31. DECEMBER 2006

64.359

0

5.583

69.940

Odložene obveznosti za davek

Stanje 1. januar 2005
V breme / (dobro) izkaza
poslovnega izida

V breme / (dobro) izkaza
poslovnega izida

Gibanje odloženih davkov družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Naložbe

Davčno nepriznane
rezervacije

Slabitev sredstev

Pospešena
amortizacija

Skupaj

Odložene terjatve za davek

Stanje 1. januar 2005
V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

Stanje 31. december 2005

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

STANJE 31. DECEMBER 2006

0

(106.416)

0

0

(106.416)

(14.150)

22.431

(18.117)

0

(9.836)

(14.150)

(83.985)

(18.117)

0

(116.252)

14.150

(46.093)

(92.740)

(7.826)

(132.509)

0

(130.078)

(110.857)

(7.826)

(248.761)
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(v 000 SIT)

Naložbe

Davčno nepriznane rezervacije

Skupaj

551.190

79.671

630.861

9.615

(79.671)

(70.056)

(460.889)

0

(460.889)

Stanje 31. december 2005

99.916

0

99.916

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

(51.916)

0

(51.916)

V breme / (dobro) kapitala

16.357

0

16.357

STANJE 31. DECEMBER 2006

64.357

0

64.357

Odložene obveznosti za davek

Stanje 1. januar 2005
V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida
V breme / (dobro) kapitala

26. Zaloge
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
Zaloga rezervnih delov in materiala
Trgovsko blago:
- gorivo

31. december
2006

PETROL D.D.

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

186.549

205.323

91

2.070

0

-

18.840.819

27.870.839

68

16.440.669

25.880.040

64

14.191.023

23.525.382

60

12.309.824

21.933.523

56

- drugi proizvodi iz nafte

1.271.898

997.574

127

1.008.168

938.558

107

- drugo trgovsko blago

3.377.898

3.347.883

101

3.122.677

3.007.959

104

19.027.368

28.076.162

68

16.442.739

25.880.040

64

SKUPAJ

Podjetje med svojimi zalogami nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za
obveznosti.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je na dan 31. 12. 2006 preverila vrednost
zalog trgovskega blaga in ugotovila, da je čista iztržljiva vrednost nižja
od nabavne vrednosti pri neosvinčenem motornem bencinu 95-oktanskem
za 113.530 tisoč SIT, pri kurilnem olju za 77.091 tisoč SIT in pri
neosvinčenem motornem bencinu 98-oktanskem za 6.013 tisoč SIT. Iz tega
naslova je družba slabila zaloge v višini 196.635 tisoč SIT. Stanje zalog po
slabitvi je 12.254.250 tisoč SIT.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je na dan 31. 12. 2006 preverila zalogo
dodatnega asortimana in oblikovala popravek zaloge v višini 28.614 tisoč SIT
za blago, ki eno leto ni imelo nobenega gibanja.
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Vrednost zalog trgovskega blaga in materiala na dan 31. 12. 2006 je v
skupini za 9.048.794 tisoč SIT nižja kot na dan 31. 12. 2005, v družbi
Petrol d.d. pa za 9.437.301 tisoč SIT. Najpomembnejši razlog za nižjo
vrednost zalog je nižja količina zalog motornih bencinov in srednjih
destilatov zaradi prehoda z 28-dnevnega modela o oblikovanju cen naftnih
derivatov, ki je veljal konec leta 2005, na 14-dnevni model oblikovanja cen
naftnih derivatov, ki je začel veljati v začetku oktobra 2006 in omogoča
nižje zaloge ob enakem varovanju cenovnih tveganj. Na višino zalog vpliva
tudi optimizacija količine zalog naftnih derivatov.

27. Kratkoročne finančne terjatve
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Vezani depoziti pri bankah od
3 mesecev do 1 leta

3.007

605.239

0

0

623.814

-

Terjatve do bank iz naslova rokovnih poslov

6.351

178.885

4

6.351

178.885

4

Terjatve do bank iz naslova zamenjave
obrestnih mer

145.074

30.432

477

145.074

30.432

477

Terjatve do bank iz naslova preddobave
evro gotovine

527.551

0

-

527.551

0

-

0

0

-

171.948

484.220

36

478.291

1.193.142

40

473.501

602.174

79

(270.946)

(296.314)

91

(270.946)

(269.555)

101

213.940

248.082

86

213.916

214.667

100

(169.209)

(174.958)

97

(169.170)

(169.097)

100

934.059

1.784.508

52

1.098.225

1.695.540

65

Dana posojila odvisnim družbam
Dana posojila drugim družbam
Popravek vrednosti kratkoročnih
finančnih naložb
Terjatve za obresti do drugih
Popravek vrednosti terjatev za obresti
SKUPAJ KRATKOROČNE
FINANČNE TERJATVE

Terjatve do bank iz naslova rokovnih poslov za nakup valute dolar v višini
6.351 tisoč SIT predstavlja vkalkulirani pozitivni učinek vrednotenja
odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2006 in ga je treba gledati skupaj
z vkalkuliranim negativnim učinkom odprtih terminskih pogodb na dan
31. 12. 2006 v višini 261.020 tisoč SIT, izkazanim na kratkoročnih
finančnih obveznostih.
Terjatve do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini 145.074
tisoč SIT predstavlja vkalkulirani pozitivni učinek vrednotenja pogodb za
varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2006 in ga je treba gledati
skupaj z vkalkuliranim negativnim učinkom odprtih pogodb za varovanje
obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2006 v višini 7.905 tisoč SIT, izkazanim
na finančnih obveznostih do bank.
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Terjatev iz naslova preddobave evrske gotovine v višini 527.551 tisoč SIT je
treba gledati skupaj z obveznostjo iz naslova preddobave evrske gotovine, ki
se nanaša na evrsko gotovino, ki je bila pridobljena zaradi prehoda na EUR
in se je začela uporabljati na dan 1. 1. 2007. Pobot bo izveden v mesecu
januarju leta 2007 s plačilom evrske gotovine Banki Slovenije.
Kratkoročno dana posojila odvisnim podjetjem v skupni višini 171.948
tisoč SIT na družbi Petrol d.d., Ljubljana na dan 31. 12. 2006 predstavljajo
kratkoročni del dolgoročnih posojil odvisnim podjetjem Petrol Plin, d.o.o.,
v višini 121.588 tisoč SIT, Petrol Energetika, d.o.o., v višini 30.657 tisoč SIT,
Petrol Tehnologija, d.o.o., v višini 17.166 tisoč SIT ter obresti v višini
2.537 tisoč SIT.
Kratkoročno dana posojila drugim podjetjem v višini 473.501 tisoč SIT
večinoma predstavlja kratkoročni del dolgoročnih posojil v višini 197.650
tisoč SIT, od tega posojilo za nakup vozil avtoprevoznikom ter drugim
podjetjem v skupni višini 181.360 tisoč SIT in kratkoročne sporne terjatve
iz naslova posojil do drugih v višini 275.851 tisoč SIT, za katere je
oblikovan popravek vrednosti v višini 270.946 tisoč SIT.
Knjigovodske vrednosti kratkoročnih finančnih terjatev v materialno
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.

28. Kratkoročne poslovne terjatve
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Terjatve do kupcev v državi

46.572.408

45.021.512

103

38.958.326

38.634.674

101

Popravek vrednosti terjatev
do kupcev v državi

(4.412.333)

(4.103.958)

108

(2.866.404)

(2.704.779)

106

Terjatve do kupcev v tujini

2.700.891

1.944.551

139

2.511.277

1.884.940

133

(511.956)

(521.907)

98

(491.025)

(500.104)

98

(v 000 SIT)

Popravek vrednosti terjatev do kupcev v tujini
Terjatve do odvisnih družb
Terjatve do pridruženih družb
Terjatve do skupaj obvladovanih družb
Druge poslovne terjatve do odvisnih družb

0

0

-

5.377.409

2.651.792

203

86.921

102.196

85

82.745

92.360

90

665

9.472

7

665

9.472

7

0

0

-

10.650

0

-

Druge poslovne terjatve

2.165.786

2.174.331

100

1.190.227

1.616.719

74

- poslovne terjatve do državnih in drugih institucij

1.985.386

1.930.352

103

1.055.663

1.506.858

70

180.400

243.979

74

134.564

109.861

122

- druge poslovne terjatve
Poslovne terjatve za obresti
Popravek vrednosti poslovnih terjatev za obresti
SKUPAJ KRATKOROČNE
POSLOVNE TERJATVE

324.106

345.180

94

311.549

344.059

91

(274.340)

(303.158)

90

(267.058)

(302.189)

88

46.652.148

44.668.219

104

44.818.361

41.726.944

107
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Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do kupcev, terjatve za
obresti ter druge poslovne terjatve.
Oblikovani popravki vrednosti terjatev do kupcev v državi in terjatev za
obresti se nanašajo na terjatve, ki so starejše od 60 dni po zapadlosti, in
na terjatve v tožbah, prisilnih poravnavah in stečajnih postopkih. Družba
oblikuje, skladno s sprejeto računovodsko usmeritvijo, za nekatere velike
kupce popravke vrednosti terjatev individualno.
Knjigovodske vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev v materialno
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.

Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev
skupine Petrol
(v 000 SIT)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve za
obresti

Skupaj

(4.661.160)

(309.409)

(4.970.569)

(252.372)

(13.928)

(266.300)

0

19.903

19.903

Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki

305.843

276

306.119

Prevedbene razlike

(18.176)

0

(18.176)

(4.625.865)

(303.158)

(4.929.023)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve za
obresti

Skupaj

(4.625.865)

(303.158)

(4.929.023)

(511.358)

(7.359)

(518.717)

0

36.066

36.066

214.626

111

214.737

(1.692)

0

(1.692)

(4.924.289)

(274.340)

(5.198.629)

Stanje 1. januar 2005

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid
Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)

STANJE 31. DECEMBER 2005

(v 000 SIT)
Stanje 1. januar 2006

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid
Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)
Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki
Prevedbene razlike
STANJE 31. DECEMBER 2006
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Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih
terjatev družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)
Stanje 1. januar 2005

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve za
obresti

Skupaj

(3.314.640)

(313.242)

(3.627.882)

22.463

(9.238)

13.225

0

19.903

19.903

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)
Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki
STANJE 31. DECEMBER 2005

(v 000 SIT)
Stanje 1. januar 2006

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid

87.294

389

87.683

(3.204.883)

(302.189)

(3.507.072)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve za
obresti

Skupaj

(3.204.883)

(302.189)

(3.507.072)

(290.843)

(977)

(291.820)

0

36.066

36.066

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)
Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki
STANJE 31. DECEMBER 2006

138.297

42

138.339

(3.357.429)

(267.058)

(3.624.487)

Poslovne terjatve skupine Petrol po zapadlosti
Razčlenitev po zapadlosti
(v 000 SIT)

Nezapadle

Zapadle do
30 dni

Zapadle
31 do 60 dni

Zapadle 61 do
90 dni

Zapadle nad
90 dni

Skupaj

Terjatve do kupcev

34.646.562

7.519.440

1.003.989

134.018

1.045.001

44.349.010

− na domačem trgu

32.004.996

7.519.440

1.586.690

501.715

4.959.567

46.572.408

(59.325)

0

(582.701)

(367.697)

(3.402.610)

(4.412.333)

2.700.891

0

0

0

0

2.700.891

0

0

0

0

(511.956)

(511.956)

86.573

37

0

0

311

86.921

665

0

0

0

0

665

2.165.042

744

0

0

0

2.165.786

0

0

0

0

0

0

− oblikovani popravki vrednosti terjatev
− na tujem trgu
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Terjatve do pridruženih družb
Terjatve do skupaj obvladovanih družb
Druge terjatve
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Druge terjatve do odvisnih družb
Terjatve za obresti
- oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti
SKUPAJ

0

0

0

0

0

0

4.974

34.700

17.700

12.118

254.614

324.106

(7.282)

0

(8.687)

(12.098)

(246.273)

(274.340)

36.896.534

7.554.921

1.013.002

134.038

1.053.653

46.652.148
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Poslovne terjatve družbe Petrol d.d. po zapadlosti
Razčlenitev po zapadlosti
(v 000 SIT)

Nezapadle

Zapadle do
30 dni

Terjatve do kupcev

30.023.864

6.573.339

836.550

− na domačem trgu

28.652.110

5.948.410

1.425.632

0

0

(582.701)

1.371.754

624.929

(6.381)

− oblikovani popravki vrednosti terjatev
− na tujem trgu
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Terjatve do odvisnih družb
Terjatve do pridruženih družb
Terjatve do skupaj obvladovanih družb
Druge terjatve
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Druge terjatve do odvisnih družb
Terjatve za obresti
- oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti
SKUPAJ

Zapadle
31 do 60 dni

Zapadle 61 do
90 dni

Zapadle nad
90 dni

Skupaj

700

677.721

38.112.174

361.058

2.571.116

38.958.326

(361.058)

(1.922.645)

(2.866.404)

700

520.275

2.511.277

0

0

0

0

(491.025)

(491.025)

4.712.998

662.961

304

93

1.053

5.377.409

82.397

37

0

0

311

82.745

665

0

0

0

0

665

1.190.227

0

0

0

0

1.190.227

0

0

0

0

0

0

10.650

0

0

0

0

10.650

1.389

34.127

17.661

12.098

246.274

311.549

0

0

(8.687)

(12.098)

(246.273)

(267.058)

36.022.190

7.270.464

845.828

793

679.086

44.818.361

Pregled pomembnih odprtih postavk kratkoročnih poslovnih terjatev
na dan 31. 12. 2006 po posameznih poslovnih partnerjih (v 000 SIT):
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

0

2.816.175

Znesek odprtih postavk na dan 31. 12. 2006
Petrol Trgovina, d.o.o.
Petrol BH Oil Company, d.o.o.

0

2.103.405

Interina, d.o.o.

1.411.155

1.411.155

CPM, d.d.

1.010.809

1.010.809

Euro Petrol, d.o.o.

962.485

962.485

Primorje, d.d.

895.187

895.187

LOGO, d.o.o.

834.910

834.910

Holding Slovenske železnice, d.o.o.

735.384

735.384

Engrotuš, d.o.o.

673.994

673.994

Shell Adria, d.o.o.

554.252

554.252

SŽ - Metal Ravne, d.o.o.

263.836

109

Štore Steel, d.o.o.

186.033

85
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29. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko 		
poslovnega izida
Na dan 31. 12. 2006 ima družba Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb sredstva
v posesti za trgovanje v višini 101.175 tisoč SIT, in sicer vlogo presežkov
denarnih sredstev v odprti denarni investicijski fond. Družba Cypet-Trade Ltd
pa ima izkazane odprte pogodbe za blagovne zamenjave v višini
101.995 tisoč SIT.

30. Denar in denarni ekvivalenti
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

73.431

39.714

185

6.033

4.310

140

Denar v bankah

4.102.398

2.072.995

198

2.549.959

1.290.843

198

Kratkoročni depoziti - do 3 mesecev

2.696.518

588.525

458

3.551.190

404.770

877

6.872.347

2.701.234

254

6.107.182

1.699.923

359

Gotovina

31. Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

147.139

326.959

45

65.022

312.067

21

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih
terjatev do kupcev

59.917

69.294

86

59.917

69.294

86

Predujmi

51.121

135.739

38

25.246

42.166

60

Vnaprej plačane zavarovalne premije

35.897

8.905

403

31.070

4.353

714

Nezaračunani zemeljski plin

18.739

18.469

101

0

0

-

Terjatve za obračunane stroške

13.899

9.009

154

13.825

8.424

164

Odloženi stroški investicijskega vzdrževanja

13.502

12.999

104

0

0

-

Prehodni konto realizacije za prodano blago

7.350

8.199

90

7.926

8.199

97

Vnaprej plačani stroški po Magna kartici

7.017

66.355

11

7.017

66.355

11

Vnaprej plačani stroški za počitniške domove

6.535

2.687

243

6.535

2.687

243

0

29.845

-

0

29.845

-

361.116

688.460

52

216.558

543.390

40

Vnaprej plačani stroški članarin, sponzorstva,
strokovne literature

Zaloga virtualnih kartic
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32. Kapital
Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v znesku 12.517.806 tisoč SIT
je razdeljen na 2.086.301 navadnih delnic, katerih nominalna vrednost je
6.000 SIT. Vse delnice so v celoti vplačane.
Na Ljubljanski borzi kotira vseh 2.086.301 navadnih delnic z oznako
PETG. Borzna cena ene delnice je na dan 31. 12. 2006 znašala 118.361 SIT.
Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2006 znašala 40.256 SIT.
Delničarji so na 15. skupščini delniške družbe Petrol d.d. dne 10. maja 2006
sprejeli naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček
poslovnega leta 2005, ki znaša 9.795.866.241,04 SIT, v skladu z določbami
230., 231., 282. in 293. člena ZGD-1, uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 1.000 SIT bruto na delnico
oziroma 2.086.301.000,00 SIT;
2. izplačilo članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo v bilančnem
dobičku v bruto znesku 38.442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah
družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša
65.546,00 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 3.835.561.184,23 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku 3.835.561.184,23 SIT, o uporabi
katerega se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabljajo druge rezerve iz dobička od
leta 1993 do leta 1996.
Družba je dejansko izplačala dividende za 2.060.140 delnic v znesku
2.060.140.000,00 SIT, ker za lastne delnice ne izplačuje dividend.
Kapitalske rezerve so se ob izplačilu nagrad članom nadzornega sveta
družbe v delnicah družbe v letu 2006 povečale za 16.232 tisoč SIT, kar
predstavlja presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo
delnic. Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2006 za izplačilo nagrad
nadzornemu svetu odtujila 403 lastne delnice.
V letu 2006 družba Petrol d.d., Ljubljana izdeluje računovodske izkaze v
skladu z MSRP, bilančni dobiček pa je bil 15. skupščini družbe Petrol d.d.
predlagan na podlagi izkazov na dan 31. 12. 2005, ki so bili sestavljeni
v skladu s SRS. Ob delitvi bilančnega dobička za leto 2005 je družba
ugotovljeno razliko pokrila iz drugih rezerv iz dobička.
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Čisti poslovni izid poslovnega leta 2006 je že zmanjšan za polovico in
prenesen v druge rezerve iz dobička v skladu s 3. odstavkom 230. člena
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v višini 4.756.779 tisoč SIT.
Rezerve
Kapitalske rezerve so se v letu 2006 povečale za 16.232 tisoč SIT, kar
predstavlja presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo
lastnih delnic izplačanih kot nagrada članom nadzornega sveta družbe.
Druge rezerve so se v letu 2006 povečale za zadržani dobiček leta
2005 v znesku 1.701.091 tisoč SIT in za uskladitev bilančnega dobička
predlaganega skupščini v skladu s SRS z bilančnim dobičkom v skladu z
MSRP v višini 961.613 tisoč SIT. Druge rezerve so se povečale tudi zaradi
prenosa polovice dobička leta 2006 v višini 4.756.778 tisoč SIT.
Druge rezerve so se v letu 2006 zmanjšale za izplačilo dividend delničarjem
v višini 2.060.140 tisoč SIT in za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta
družbe v višini 38.442 tisoč SIT.
Rezerve iz naslova vrednotenja finančnih naložb so se povečale za pozitivni
učinek vrednotenja finančnih naložb glede na tržno vrednost v višini 87.811
tisoč SIT in zmanjšale za odložene davke pri vrednotenju finančnih naložb
v višini 16.357 tisoč SIT.
V skupini Petrol so se povečale tudi zakonske rezerve zaradi prenosa 5 %
dela dobička tekočega leta v zakonske rezerve na odvisnih družbah Petrol
Plin, d.o.o., Petrol Tehnologija, d.o.o. in Petrol VNC, d.o.o.

33. Gibanje lastnih delnic družbe Petrol d.d.

Stanje 31. december 2004

Število delnic

Osnovni kapital
000 SIT

Lastne delnice
000 SIT

Kapitalske rezerve
000 SIT

Skupaj
000 SIT

2.086.301

12.517.806

(664.662)

19.286.996

31.140.140

3.639

5.554

9.193

(661.023)

19.292.550

31.149.333

10.183

16.232

26.415

(650.840)

19.308.782

31.175.748

Čista prodaja lastnih delnic

Stanje 31. december 2005

2.086.301

12.517.806

Čista prodaja lastnih delnic

Stanje 31. december 2006

2.086.301

12.517.806

RAČUNOVODSKO POROČILO 2006

Nakup in prodaja lastnih delnic družbe Petrol d.d.
Nakupi lastnih delnic
Število delnic

Nabavna vrednost (v SIT)

Leto 1997

9.218

150.747.915

Leto 1998

25.748

523.280.666

Leto 1999

1.176

17.858.912

36.142

691.887.493

Število delnic

Nabavna vrednost (v SIT)

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)

Izplačilo nagrad v letu 2003

(1.603)

(33.220.187)

Izplačilo nagrad v letu 2004

(1.044)

(21.635.605)

Izplačilo nagrad v letu 2005

(144)

(3.638.521)

Izplačilo nagrad v letu 2006

(403)

(10.182.807)

(10.384)

(221.636.795)

Transakcija
Nakupi

SKUPAJ NAKUPI

Prodaja lastnih delnic
Transakcija
Izplačila - Prodaje

SKUPAJ IZPLAČILA

V letu 2006 se je zaradi izplačil nagrad članom nadzornega sveta družbe
število lastnih delnic zmanjšalo za 403 delnice, v skupni vrednosti 10.183
tisoč SIT (po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki je znašala
65.546,00 SIT). Za razliko do prodajne vrednosti v višini 16.232 tisoč SIT
smo v letu 2006 povečali vplačani presežek kapitala.
Družba Petrol d.d. ima na dan 31. 12. 2006 v lasti 25.758 lastnih delnic.
Knjigovodska vrednost odkupljenih lastnih delnic je na dan 31. 12. 2006
znašala 650.840 tisoč SIT, tržna vrednost odkupljenih lastnih delnic pa na
isti dan znaša 3.048.736 tisoč SIT.
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34. Rezervacije za zaslužke zaposlencev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Odpravnine ob upokojitvi

608.432

584.926

104

285.189

284.900

100

Jubilejne nagrade

367.636

353.242

104

167.778

157.344

107

976.068

938.168

104

452.967

442.244

102

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

Odpravnine

Jubilejne
nagrade

Skupaj

Odpravnine

Jubilejne
nagrade

Skupaj

Stanje 1. januar 2005

609.444

438.463

1.047.907

293.263

166.354

459.617

Neto oblikovanje

(13.939)

12.871

(1.068)

(6.871)

32.544

25.673

Črpanje

(10.579)

(98.092)

(108.671)

(1.492)

(41.554)

(43.046)

584.926

353.242

938.168

284.900

157.344

442.244

63.825

54.661

118.486

27.703

21.608

49.311

Črpanje

(40.319)

(40.267)

(80.586)

(27.414)

(11.174)

(38.588)

STANJE 31. DECEMBER 2006

608.432

367.636

976.068

285.189

167.778

452.967

Gibanje

Stanje 31. december 2005

Neto oblikovanje

Pri izračunu rezervacij za zaslužke zaposlencev je družba Petrol d.d.
upoštevala 539 zaposlencev, skupina Petrol pa 1.315 zaposlencev. Za
izračun je bila uporabljena obrestna mera v višini 4,7 %, prihodnje
povišanje plač pa 3,5 %.
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35. Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki
Druge nekratkoročne rezervacije skupine Petrol
(v 000 SIT)

Ekološke rezervacije

Rezervacije iz
prejetih donacij

Rezervacije za
pravne postopke

Druge rezervacije

Skupaj

Stanje 1. januar 2005

6.335.347

19.378

101.705

0

6.456.430

Povečanje rezervacij

0

488

103.761

8.420

112.669

(523.009)

(1.026)

(101.705)

0

(625.740)

5.812.338

18.840

103.761

8.420

5.943.359

0

0

0

106.843

106.843

(674.558)

(474)

(2.841)

(9.558)

(687.431)

5.137.780

18.366

100.920

105.705

5.362.771

Zmanjšanje rezervacij med letom

STANJE 31. DECEMBER 2005

Povečanje rezervacij

Zmanjšanje rezervacij med letom

STANJE 31. DECEMBER 2006

Druge nekratkoročne rezervacije družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)
Stanje 1. januar 2005

Povečanje rezervacij
Zmanjšanje rezervacij med letom

STANJE 31. DECEMBER 2005

Povečanje rezervacij
Zmanjšanje rezervacij med letom

STANJE 31. DECEMBER 2006

Ekološke rezervacije

Rezervacije iz
prejetih donacij

Druge rezervacije

Skupaj

6.335.347

19.378

0

6.354.725

0

488

0

488

(523.009)

(1.026)

0

(524.035)

5.812.338

18.840

0

5.831.178

0

0

3.492

3.492

(674.558)

(474)

(1.654)

(676.686)

5.137.780

18.366

1.838

5.157.984

Ekološke rezervacije predstavljajo dolgoročne rezervacije za investicije
v ekološko sanacijo bencinskih servisov, avtocistern, skladišč in sanacijo
odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru in so bile odobrene z odločbo
Ministrstva za okolje in prostor v okviru lastninskega preoblikovanja
družbe Petrol d.d., Ljubljana ter so bile kot vir sredstev vzpostavljene v
breme kapitala z otvoritveno bilanco stanja na dan 1. 1. 1993 v začetno
pripoznani višini 5.357.597 tisoč SIT.
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Na dan 31.12. 2006 znaša neizkoriščeni del rezervacij, ki se nanaša na
investicije v ekološko sanacijo, 4.273.155 tisoč SIT, neporabljeni del
rezervacij, ki se nanaša na sanacijo odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru,
pa znaša 864.625 tisoč SIT.
Zmanjšanje ekoloških rezervacij v letu 2006 v znesku 674.558 tisoč SIT
predstavljajo sredstva črpanja v višini obračunane amortizacije ekoloških
osnovnih sredstev višini 397.709 tisoč SIT ter sredstva porabljena za
sanacijo odlagališča gudrona v višini 276.849 tisoč SIT, ki so porabljena v
skladu s pogodbo o sanaciji odlagališča gudrona med Republiko Slovenijo,
družbo Petrol d.d. in družbo Gorenje, d.d.
Rezervacije za pravne postopke zajemajo bruto rezervacije za določene
pravne postopke proti skupini Petrol in družbi Petrol d.d. Po pridobitvi
primernega pravnega nasveta rezultat teh zahtevkov ne bo pomenil
pomembne izgube, ki bi presegla zneske z dne 31. decembra 2006.

Dolgoročno odloženi prihodki skupine Petrol
(v 000 SIT)

Dolgoročno odloženi prihodki iz
naslova plinskih priključkov

Drugi dolgoročno
odloženi prihodki

Skupaj

Stanje 1. januar 2005

158.789

0

158.789

Povečanje rezervacij

58.803

0

58.803

Zmanjšanje rezervacij med letom

(8.399)

0

(8.399)

STANJE 31. DECEMBER 2005

209.193

0

209.193

Povečanje rezervacij

145.567

36.225

181.792

Zmanjšanje rezervacij med letom

(58.869)

0

(58.869)

STANJE 31. DECEMBER 2006

295.891

36.225

332.116
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Dolgoročno odloženi prihodki družbe Petrol d.d.
(v 000 SIT)

Dolgoročno odloženi prihodki iz
naslova plinskih priključkov

Drugi dolgoročno
odloženi prihodki

Skupaj

Stanje 1. januar 2005

26.012

0

26.012

Povečanje rezervacij

11.577

0

11.577

Zmanjšanje rezervacij med letom

(1.283)

0

(1.283)

STANJE 31. DECEMBER 2005

36.306

0

36.306

Povečanje rezervacij

49.668

36.225

85.893

(42.572)

0

(42.572)

43.402

36.225

79.627

Zmanjšanje rezervacij med letom

STANJE 31. DECEMBER 2006

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih priključkov so na
dobo koncesije razmejeni prihodki, ki jih družba Petrol d.d., Ljubljana in
skupina Petrol razmejujeta na dobo koncesije. Povečanje le-teh v letu 2006
predstavljajo novo pridobljeni priključki, zmanjšanje pa predstavlja prenos
v prihodke glede na del, ki zapade v letu 2006.

36. Kratkoročne in nekratkoročne finančne obveznosti
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

19.739.840

25.985.106

76

7.270.022

12.944.377

56

Kratkoročne

Bančna posojila
Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov

261.020

30.946

843

261.020

30.946

843

Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer

7.905

46.003

17

7.905

46.003

17

Obveznosti do bank iz naslova preddobave evrske gotovine

527.551

0

-

527.551

0

-

0

0

-

1.858.298

1.830.914

101

283.910

355.568

80

283.910

355.568

80

20.457

63.415

32

20.457

6.004

341

20.840.683

26.481.038

79

10.229.163

15.213.812

67

23.309.936

30.536.312

76

22.398.994

29.624.872

76

23.309.936

30.536.312

76

22.398.994

29.624.872

76

44.150.619

57.017.350

77

32.628.157

44.838.684

73

Posojila prejeta od odvisnih družb
Posojila prejeta od pridruženih družb
Posojila prejeta od drugih družb

Nekratkoročne

Bančna posojila

FINANČNE OBVEZNOSTI
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SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)
6 mesecev ali manj

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

11.650.040

16.434.769

71

6.292.147

3.740.931

168

6-12 mesecev

9.190.643

9.988.858

92

3.937.016

11.472.881

34

1-5 let

4.700.254

15.578.609

30

3.789.312

14.609.758

26

več kot 5 let

18.609.682

15.015.114

124

18.609.682

15.015.114

124

FINANČNE OBVEZNOSTI

44.150.619

57.017.350

77

32.628.157

44.838.684

73

SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

31. december
2006

31. december
2005

EUR

35.832.189

USD

7.207.576

SIT

FINANČNE OBVEZNOSTI

PETROL D.D.
Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

48.759.459

73

29.659.004

42.032.779

71

7.225.170

100

0

0

-

1.110.854

1.032.721

108

2.969.153

2.805.905

106

44.150.619

57.017.350

77

32.628.157

44.838.684

73

Finančne obveznosti so brez stvarnih jamstev. Obrestna mera je
spremenljiva in vezana na EURIBOR.
Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov v višini 261.020 tisoč SIT
se nanašajo na vkalkulirani negativni učinek vrednotenja odprtih terminskih
pogodb na dan 31. 12. 2006 in ga je treba gledati skupaj z vkalkuliranim
pozitivnim učinkom odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2006 v višini
6.351 tisoč SIT, izkazanim na kratkoročnih finančnih terjatvah.
Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini
7.905 tisoč SIT predstavlja vkalkulirani negativni učinek vrednotenja
pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2006 in ga je treba
gledati skupaj z vkalkuliranim pozitivnim učinkom odprtih pogodb za
varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2006 v višini 145.074 tisoč SIT,
izkazanim na finančnih terjatvah do bank.
Obveznost iz naslova preddobave evrske gotovine v višini 527.551 tisoč SIT
je treba gledati skupaj s terjatvijo iz naslova preddobave evrske gotovine, ki
se nanaša na evrsko gotovino, ki je bila pridobljena zaradi prehoda na EUR
in se je začela uporabljati na dan 1. 1. 2007. Pobot bo izveden v mesecu
januarju leta 2007 s plačilom evrske gotovine Banki Slovenije.
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Posojila prejeta od odvisnih družb v znesku 1.858.298 tisoč SIT
predstavljajo obveznosti do družbe Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.,
v višini 1.817.341 tisoč SIT in do družbe Petrol Tehnologija, d.o.o., v višini
40.957 tisoč SIT.
Prejeto posojilo od pridruženih družb predstavlja posojilo Marche
Gostinstva, d.o.o.
Efektivna obrestna mera za prejeta posojila v družbi Petrol d.d., Ljubljana,
po stanju na dan 31. 12. 2006, je bila na dan sklenitve pogodbe za
nekratkoročna posojila od 2,7 % do 4,9 %, za kratkoročna posojila pa
4,05 %.
Efektivna obrestna mera za prejeta posojila v skupini Petrol, po stanju na
dan 31. 12. 2006, je bila na dan sklenitve pogodbe v evrih od 2,7 % do
5,19 %, v dolarjih pa od 5,76 % do 6,3 %.
Knjigovodske vrednosti finančnih obveznosti v materialno pomembnih
zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.

37. Gibanje nekratkoročnih poslovnih obveznosti za sredstva,
prejeta v upravljanje
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Stanje 1. januar

419.270

434.942

96

338.190

350.714

96

Zmanjšanje

(18.820)

(15.672)

120

(12.524)

(12.524)

100

STANJE 31. DECEMBER

400.450

419.270

96

325.666

338.190

96

Nekratkoročne poslovne obveznosti v višini 325.666 tisoč SIT v družbi
Petrol d.d., Ljubljana in v višini 400.450 tisoč SIT v skupini Petrol se
nanašajo na opredmetena osnovna sredstva, ki so bila po koncesijskih
pogodbah prejeta v upravljanje od občin. Obveznosti se zmanjšujejo za
obračunano amortizacijo sredstev prejetih v upravljanje.
Knjigovodske vrednosti poslovnih obveznosti v materialno pomembnih
zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.
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38. Poslovne in druge kratkoročne obveznosti
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Obveznosti do dobaviteljev

25.094.031

33.597.567

75

9.657.672

10.918.515

89

- v državi

11.372.552

32.285.576

35

8.854.621

9.683.316

91

- v tujini

13.721.479

1.311.991

1.046

803.051

1.235.199

65

0

0

-

28.450.444

36.247.015

78

161.896

155.176

104

161.896

155.176

104

Obveznosti do odvisnih družb
Obveznosti do skupaj
obvladovanih družb
Obveznosti do pridruženih družb

560.346

59.904

935

47.321

59.534

79

18.679.220

7.992.075

234

18.678.608

7.992.075

234

4.208.487

3.233.546

130

4.094.945

3.129.363

131

Obveznosti za uvozne dajatve

915.118

1.582.794

58

32.019

1.085.236

3

Takse za obremenjevanje okolja z
ogljikovim dioksidom

530.984

395.927

134

524.138

387.728

135

Prispevki za socialno varnost

96.201

90.479

106

52.924

52.599

101

Druge obveznosti do države

174.923

458.026

38

136.310

458.026

30

Obveznosti do zaposlencev

Obveznosti za trošarine
Obveznosti za davek na dodano
vrednost (DDV)

1.228.815

925.747

133

927.348

554.267

167

Obveznosti v zvezi z razdelitvijo
poslovnega izida

95.344

96.276

99

95.344

96.276

99

Obveznosti na podlagi predujmov
in varščin

85.635

94.599

91

84.192

86.796

97

463.320

226.401

205

408.444

40.533

1.008

52.294.320

48.908.517

107

63.351.605

61.263.139

103

Druge obveznosti
SKUPAJ POSLOVNE IN DRUGE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Obveznosti za trošarine so tako v skupini Petrol kot v družbi Petrol d.d.,
Ljubljana v letu 2006 višje kot v letu 2005, ker je bila trošarina za leto 2006
plačana šele 3. januarja 2007.
Knjigovodske vrednosti kratkoročnih poslovnih in drugih kratkoročnih
obveznosti v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni
vrednosti.
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Pregled pomembnih odprtih postavk kratkoročnih poslovnih obveznosti
na dan 31. 12. 2006 po posameznih poslovnih partnerjih (v 000 SIT):
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

Znesek odprtih postavk na dan 31. 12. 2006
Philip Morris Ljubljana, d.o.o.

1.032.450

1.032.450

Tobačna grosist, d.o.o., Ljubljana

850.715

850.715

DARS, d.d.

540.718

540.718

Mobitel, d.d., Ljubljana

472.898

472.898

Sava Tires, d.o.o.

421.344

421.344

Agip Slovenija, d.o.o., Ljubljana

335.185

335.185

OLMA, d.d.

326.652

326.652

Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana

320.124

320.124

39. Pasivne časovne razmejitve
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Vnaprej obračunane obresti za tožbe

597.584

1.553.947

38

597.584

1.553.947

38

Vnaprej vračunani stroški tožb

401.266

592.001

68

378.826

573.998

66

Vnaprej vračunani stroški za dopuste leta 2006

312.172

353.037

88

171.670

205.870

83

Vnaprej vračunani stroški ekologije

276.816

245.726

113

276.816

245.726

113

Vnaprej vračunani odhodki za tankerske prekostojnine

197.068

0

-

197.068

0

-

Vkalkulirana odškodnina

126.323

0

-

126.323

0

-

Vnaprej vračunani manki blaga za zadnje trimesečje
poslovnega leta

124.223

135.306

92

124.223

135.306

92

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih
terjatev do kupcev

59.917

69.294

86

59.917

69.294

86

Dobroimetja kupcev - predplačniška Magna kartica

39.085

31.663

123

39.085

31.663

123

Vnaprej vračunani stroški revidiranja letnega poročila

13.719

0

-

8.210

0

-

Vnaprej vračunani odhodki za reklamacije

10.512

103.767

10

10.512

103.767

10

Vnaprej vračunani stroški intelektualnih storitev

8.148

0

-

8.148

0

-

Nabava vrednostnih bonov za pogonsko gorivo

3.186

0

-

3.186

0

-

Drugi vnaprej vračunani stroški

136.197

276.892

49

13.264

38.689

34

Kratkoročno odloženi prihodki iz projekta Lubricoat

19.319

19.319

100

19.319

19.319

100

Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih
priključkov

10.915

0

-

4.008

0

-

1.092

0

-

1.092

0

-

18.507

155.489

12

0

345

-

2.356.049

3.536.441

67

2.039.251

2.977.924

68

Kratkoročno odloženi prihodki iz prekinitev pogodb
o izobraževanju
Drugi kratkoročno odloženi prihodki

SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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40. Denarna sredstva iz poslovanja
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

14.493.242

10.254.220

141

11.780.042

8.988.946

131

6.495.961

6.572.414

99

5.345.667

5.529.216

97

Amortizacija neopredmetenih sredstev

160.340

158.225

101

108.775

106.105

103

(Dobiček) / izguba pri prodaji opredmetenih
osnovnih sredstev

(85.867)

(144.729)

59

(283.599)

(160.474)

177

Drugi (prihodki) / odhodki pri osnovnih sredstvih

204.270

(4.406)

-

6.459

(6.795)

-

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje popravka
vrednosti poslovnih terjatev

513.365

265.591

193

283.617

(14.016)

-

44.580

31.034

144

54.184

28.755

188

225.248

0

-

225.248

0

-

Dobiček pred davki

Prilagoditve za:
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

Neto odpis poslovnih terjatev
Oslabitev vrednosti zalog
Odprava slabega imena
Prihodki od sredstev v upravljanju
Neto (zmanjšanje) / oblikovanje rez. za zaslužke
zaposlencev
Neto (zmanjšanje) / oblikovanje drugih rezervacij

(2.040)

0

-

0

0

-

(15.672)

(15.672)

100

(12.524)

(12.524)

100

37.900

(109.739)

-

10.723

(17.373)

-

(457.731)

(463.990)

99

(625.865)

(513.741)

122

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje pasivnih
časovnih razmejitev

(1.171.015)

154.376

-

(933.304)

(59.609)

1.566

Neto zmanjšanje / (oblikovanje) aktivnih
časovnih razmejitev

233.349

(306.886)

-

348.498

(246.373)

-

Neto primanjkljaji blaga

728.748

837.132

87

650.997

747.593

87

Neto finančni (prihodki) / odhodki
Delež v dobičku skupaj obvladovanih družb
Delež v dobičku pridruženih družb

725.338

(1.746.769)

-

(17.738)

(2.067.600)

1

(464.578)

(416.061)

112

0

0

-

(2.376.582)

(1.382.167)

172

0

0

-

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend
od odvisnih družb

0

0

-

(464.796)

(539.297)

86

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend
od skupaj obvlad. družb

0

0

-

(811.098)

(386.151)

210

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend
od pridr. družb

0

0

-

(710.122)

(902.440)

79

8.094.798

(11.770.404)

-

8.561.056

(10.670.155)

-

(1.660.090)

(3.683.032)

45

(3.090.573)

(4.657.787)

66

Spremembe v obratnem kapitalu brez vpliva
povečanj ali zmanjšanj naložb v odvisne družbe
Zaloge
Poslovne in druge terjatve
Terjatve iz naslova rokovnih poslov
Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav
Poslovne in druge obveznosti
Obveznosti iz naslova rokovnih poslov

DENAR USTVARJEN PRI POSLOVANJU

172.534

(178.885)

-

172.534

(178.885)

-

(101.995)

0

-

0

0

-

3.192.495

4.691.198

68

1.963.659

14.371.368

14

230.074

(257.655)

-

230.074

(257.655)

-

29.216.672

2.483.795

1.176

22.791.914

9.081.108

251
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41. Izpeljani finančni inštrumenti
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Celotni znesek v USD (nakup)

(25.161.768)

(29.888.295)

84

(25.161.768)

(29.888.295)

84

Celotni znesek v EUR (nakup)

(2.088.579)

(3.556.405)

59

(2.088.579)

(3.556.405)

59

Celotni znesek rokovnih (terminskih) pogodb

Celotni znesek v USD (prodaja)

2.104.692

3.573.244

59

2.104.692

3.573.244

59

Celotni znesek v EUR (prodaja)

25.341.578

29.743.688

85

25.341.578

29.743.688

85

6.351

178.885

4

6.351

178.885

4

(261.020)

(30.946)

843

(261.020)

(30.946)

843

13.825.385

12.687.996

109

13.825.385

12.687.996

109

Pozitivni učinek rokovnih (terminskih) poslov
Negativni učinek rokovnih (terminskih) poslov

Celotni znesek zamenjav obrestnih mer

Pozitivni učinek zamenjav obrestnih mer

145.074

30.432

477

145.074

30.432

477

Negativni učinek zamenjav obrestnih mer

(7.905)

(46.003)

17

(7.905)

(46.003)

17

Nerealizirana izguba

(85.599)

(176.104)

49

Nerealiziran dobiček

187.594

0

-

Realizirana izguba

(644.333)

(3.151.491)

20

Realiziran dobiček

1.128.859

1.331.319

85

Učinek blagovnih zamenjav

265
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42. Bilančni dobiček
PETROL D.D.
(v 000 SIT)

31. december 2006

Obvezna uporaba čistega dobička
Čisti poslovni izid

9.513.557

− kritje prenesene izgube

0

− oblikovanje zakonskih rezerv

0

− oblikovanje rezerv za lastne deleže

0

− oblikovanje statutarnih rezerv
Čisti dobiček po obvezni uporabi

− oblikovanje drugih rezerv iz dobička
Preostanek čistega dobička

0
9.513.557

4.756.778
4.756.779

Ugotovitev bilančnega dobička
Preostanek čistega dobička
+ preneseni čisti dobiček

4.756.779
0

+ druge rezerve iz dobička

2.749.786

BILANČNI DOBIČEK

7.506.565

Bilančni dobiček je sestavljen iz polovice prenesenega čistega poslovnega
izida leta 2006 v znesku 4.756.779 tisoč SIT in drugih rezerv iz dobička v
znesku 2.749.786 tisoč SIT, kar predstavlja predvideno izplačilo dividend
za poslovno leto 2006 v znesku 1.318,02 SIT oziroma 5,50 EUR bruto na
delnico Petrola d.d., Ljubljana.
Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2005, v višini 1.000 SIT
bruto na delnico so bile izplačane leta 2006. Celotno izplačilo delničarjem
je znašalo 2.060.140 tisoč SIT.
Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2006, še niso bile
predlagane in jih lastniki na skupščini še niso potrdili, zato v teh
računovodskih izkazih niso vključene med obveznosti.
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43. Posli s povezanimi osebami
SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

Odstotek od
skupno

31. december
2005

Odstotek od
skupno

31. december
2006

Odstotek od
skupno

31. december
2005

Odstotek od
skupno

0

-

0

-

31.624.527

7,1948 %

16.764.886

4,3598 %

8.675

0,0019 %

11.333

0,0027 %

8.675

0,0020 %

9.861

0,0026 %

511.036

0,1098 %

376.982

0,0897 %

478.972

0,1090 %

346.441

0,0901 %

Nabavna vrednost prodanega
blaga odvisnim družbam

0

-

0

-

217.228.625

54,7771 %

185.298.460

53,9045 %

Nabavna vrednost prodanega
blaga skupaj obvladovanim
družbam

89.828

0,0217 %

40.566

0,0109 %

89.828

0,0227 %

40.566

0,0118 %

Nabavna vrednost prodanega
blaga pridruženim družbam

529.720

0,1278 %

320.102

0,0859 %

529.720

0,1336 %

320.102

0,0931 %

0

-

0

-

4.443.410

13,8633 %

4.225.256

14,0664 %

1.521.589

4,3553 %

1.375.554

4,1182 %

1.521.589

4,7473 %

1.375.554

4,5794 %

56.843

0,1627 %

49.994

0,1497 %

54.357

0,1696 %

48.278

0,1607 %

622

0,0066 %

429

0,0044 %

0

-

0

-

0

-

0

-

464.797

22,2048 %

539.297

0,2546 %

467.899

15,1187 %

433.875

19,6437 %

811.098

38,7486 %

386.151

0,1823 %

2.519.724

81,4170 %

1.395.557

63,1840 %

710.122

33,9247 %

902.440

0,4261 %

3.321

2,2675 %

17.814

57,0888%

0

-

0

-

143.142

97,7325 %

13.390

42,9112 %

0

-

0

-

0

-

0

-

101.249

6,8907 %

95.626

7,1678 %

635

0,0427 %

334

0,0245 %

635

0,0432 %

334

0,0250 %

39.288

2,6443 %

35.986

2,6450 %

39.288

2,6738 %

35.986

3,2475 %

Finančni odhodki za obresti
- odvisne družbe

0

-

0

-

65.348

4,5047 %

75.466

5,6332 %

Finančni odhodki za obresti
- pridružene družbe

10.053

0,4537 %

8.332

0,4558 %

10.053

0,6930 %

8.332

0,6219 %

Prihodki od prodaje:
Prodaja storitev odvisnim
družbam
Prodaja storitev skupaj
obvladovanim družbam
Prodaja storitev pridruženim
družbam
Nabavna vrednost
prodanega blaga:

Stroški prodaje:
Stroški prodaje odvisnim
družbam
Stroški prodaje skupaj
obvladovanim družbam
Stroški prodaje pridruženim
družbam
Stroški splošnih dejavnosti:
Stroški splošnih dejavnosti za
pridružene družbe
Finančni prihodki in
odhodki iz deležev:
Finančni prihodki iz deležev
- odvisne družbe
Finančni prihodki iz deležev
- skupaj obvladovane družbe
Finančni prihodki iz deležev
- pridružene družbe
Finančni odhodki iz deležev
- skupaj obvladovane družbe
Finančni odhodki iz deležev
- pridružene družbe
Finančni prihodki in
odhodki za obresti:
Finančni prihodki iz obresti
- odvisne družbe
Finančni prihodki iz obresti
- skupaj obvladovane družbe
Finančni prihodki iz obresti
- pridružene družbe
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SKUPINA PETROL
(v 000 SIT)

PETROL D.D.

31. december
2006

Odstotek od
skupno

31. december
2005

Odstotek od
skupno

31. december
2006

Odstotek od
skupno

31. december
2005

Odstotek od
skupno

0

-

0

-

25.180.276

68,7611 %

23.942.751

67,6685 %

3.094.455

17,5907 %

3.440.975

21,1473 %

1.722.404

4,7035 %

1.722.404

4,8680 %

14.496.928

82,4093 %

12.830.468

78,8527 %

9.717.271

26,5355 %

9.717.271

27,4636 %

0

-

0

-

2.257.660

65,3050 %

2.009.126

62,1280 %

461.053

38,4390 %

469.965

38,3731 %

461.053

13,3364 %

469.965

14,5327 %

0

-

0

-

4.089

0,5723 %

5.394

0,9583 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do odvisnih družb

0

-

0

-

5.388.058

11,5991 %

2.651.793

6,1972 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do skupaj obvladovanih družb

665

0,0014 %

9.475

0,0207 %

665

0,0014 %

9.475

0,0221 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do pridruženih družb

86.921

0,1795 %

102.164

0,2230 %

82.745

0,1781 %

92.328

0,2158 %

0

-

0

-

171.941

9,0109 %

485.456

29,4234 %

4.897

0,5506 %

0

-

8

0,0004 %

0

-

Kratkoročne finančne obveznosti
do odvisnih družb

0

-

0

-

1.858.299

18,5432 %

1.830.914

12,1559 %

Kratkoročne finančne obveznosti
do pridruženih družb

283.910

1,3760 %

355.568

1,3505 %

283.910

2,8330 %

355.568

2,3607 %

0

-

0

-

28.450.444

43,2355 %

36.247.015

57,4931 %

Kratkoročne poslovne
obveznosti do skupaj
obvladovanih družb

161.896

0,2942 %

155.176

0,3052 %

161.896

0,2460 %

155.176

0,2461 %

Kratkoročne poslovne
obveznosti do pridruženih družb

560.346

1,0183 %

59.904

0,1178 %

47.321

0,0719 %

59.534

0,0944 %

Naložbe:
Naložbe v odvisne družbe
Naložbe v skupaj obvladovane
družbe
Naložbe v pridružene družbe
Nekratkoročne finančne
terjatve:
Nekratkoročnene finančne
terjatve do odvisnih družb
Nekratkoročnene finančne
terjatve do pridruženih družb
Nekratkoročnene poslovne
terjatve:
Nekratkoročnene poslovne
terjatve do odvisnih družb
Kratkoročne poslovne
terjatve:

Kratkoročne finančne
terjatve:
Kratkoročna posojila dana
odvisnim družbam
Kratkoročna posojila dana
skupaj obvladovanim družbam
Kratkoročne finančne
obveznosti:

Kratkoročne poslovne
obveznosti:
Kratkoročne poslovne
obveznosti do odvisnih družb
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44. Prejemki članov nadzornega sveta in uprave ter zaposlenih
po individualnih pogodbah skupine Petrol
PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA
v 000 SIT
Jože Zagožen, predsednik NS od 5. 4. 2005 do 3. 8. 2006
Viktor Baraga, predsednik NS od 4. 8. 2006

Mesečna
nadomestila

Udeležba v
dobičku

Drugi prejemki

Skupaj

361

1.198

0

2.396

5.835

0

7.394

0

1.681

4.077

Viktor Baraga, član NS od 16. 7. 2005 do 3. 8. 2006

129

479

1.819

0

2.427

Milan Podpečan, član NS od 5. 4. 2005

258

1.438

2.917

52

4.665

Matjaž Gantar, član NS od 5. 4. 2005

258

1.438

2.917

0

4.613

Aleš Marinček, član NS od 14. 3. 2006

129

1.438

0

0

1.567

Bojan Šrot, član NS od 14. 3. 2006

129

1.438

0

0

1.567

Samo Gerdin, član NS, predstavnik zaposlenih od 21. 2. 2005

258

1.438

3.380

0

5.076

Cvetka Žigart, članica NS, predstavnica zaposlenih od 21. 2. 2005

258

1.438

3.380

0

5.076

Ciril Pirš, član NS, predstavnik zaposlenih od 21. 2. 2005

258

1.438

3.380

0

5.076

Miran Mejak, predsednik NS do 4. 4. 2005

0

0

2.024

0

2.024

Igor Irgolič, član NS od 5. 4. 2005 do 30. 11. 2005

0

0

2.583

0

2.583

Mico Mrkaic, član NS od 5. 4. 2005 do 20. 7. 2005

0

0

1.152

0

1.152

Jože Stanič, član NS do 15. 7. 2005

0

0

2.110

0

2.110

Uroš Slavinec, član NS do 4. 4. 2005

0

0

1.012

0

1.012

Irena Starman, članica NS do 4. 4. 2005

0

0

1.012

0

1.012

Nina Potisek, članica NS, predstavnica zaposlenih do 20. 2. 2005

0

0

549

0

549

Silvan Simčič, član NS, predstavnik zaposlenih do 20. 2. 2005

0

0

549

0

549

Miran Obreza, član NS, predstavnik zaposlenih do 20. 2. 2005

0

0

549

0

549

Andrej Medved, član NS, predstavnik zaposlenih do 20. 2. 2005

0

0

549

0

549

Tomaž Jamnik, član NS, predstavnik zaposlenih do 20. 2. 2005
SKUPAJ

PREJEMKI ČLANOV UPRAVE
V 000 SIT
Marko Kryžanowski, predsednik uprave 1
Igor Irgolič, podpredsednik uprave

1

Alenka Vrhovnik Težak, članica uprave

1

Boštjan Napast, član uprave 1
Bojan Herman, delavski direktor
SKUPAJ:
1

Sejnine

Drugi prejemki se nanašajo na obračunane bonitete.

0

0

549

0

549

2.038

14.139

36.266

1.733

54.176

Fiksni del
prejemkov

Gibljivi del
prejemkov

Drugi prejemki

Skupaj

47.156

0

2.798

49.954

35.942

0

4.540

40.482

35.942

0

1.660

37.602

35.942

0

2.181

38.123

16.017

0

0

16.017

170.999

0

11.179

182.178
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V skupini Petrol ima družba Petrol d.d. nadzorni svet in upravo. Druge
družbe imajo zaposlene po individualnih pogodbah, za katere se ne
uporablja tarifni del kolektivne pogodbe.
Skupni znesek prejemkov izplačanih v letu 2006 zaposlenim po
individualnih pogodbah, za katere se ne uporablja tarifni del kolektivne
pogodbe (brez članov uprave), znaša v družbi Petrol d.d. 1.523.049 tisoč SIT,
v skupini Petrol pa 1.956.479 tisoč SIT.
Skupni znesek prejemkov izplačanih članom sveta delavcev v letu 2006
znaša v družbi Petrol d.d. 666 tisoč SIT, v skupini Petrol pa 1.552 tisoč SIT.
Na dan 31. 12. 2006 imata družba in skupina za 3.265 tisoč SIT obveznosti
do članov nadzornega sveta iz naslova nadomestila za opravljeno delo v
decembru.
Na dan 31. 12. 2006 družba in skupina nimata terjatev ali obveznosti
do članov uprave, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki so
izplačane v januarju 2007.
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45. Pogojne obveze družbe Petrol d.d. in skupine Petrol
Možne obveznosti za dana jamstva
Družba Petrol d.d., Ljubljana je za kreditne linije podjetij v skupini Petrol izdala garancije,
ki na dan 31. 12. 2006 skupaj znašajo 38.900.518 tisoč SIT, izdane pa so predvsem tujim
bankam. Na dan 31. 12. 2006 znaša vrednost izkoriščenega dela garancij 27.283.476 tisoč
SIT, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

za Cypet - Trade Ltd, Limassol, Ciper 20.813.597 tisoč SIT;
za Petrol Trade, H.m.b.H, Dunaj, Avstrija 5.247.061 tisoč SIT;
za Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb 1.222.538 tisoč SIT;
za Aquasystems, d.o.o., Maribor 218 tisoč SIT;
za Instalacija, d.o.o., Koper 57 tisoč SIT;
za Petrol Tehnologija, d.o.o., 3 tisoč SIT;
za Cypet Oils Ltd, Limassol, Ciper 2 tisoč SIT.

Družba Petrol, d.d., Ljubljana je izdala druge garancije, ki na dan 31. 12. 2006 skupaj znašajo
796.571 tisoč SIT. Garancije se večinoma nanašajo na garancije za dobro izvedbo del pri
udeležbi na javnih razpisih.
Skupina Petrol pa je izdala še druge garancije v višini 113.224 tisoč SIT. Izdane garancije
skupine Petrol tako na dan 31. 12. 2006 znašajo skupaj 909.795 tisoč SIT.
Poleg zgoraj navedenih garancij družba Petrol, d.d. jamči tudi za obveznosti na podlagi izdanih
bianco menic za poroštvo odvisnim podjetjem Petrol Plin, d.o.o., Petrol Energetika, d.o.o.,
Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., in Petrol Tehnologija, d.o.o., ter skupaj obvladovanima
podjetjema Geoenergo, d.o.o. in Instalacija, d.o.o., Koper. Skupna vrednost izdanih menic na
dan 31. 12. 2006 znaša 1.700.962 tisoč SIT, vrednost izkoriščenega dela pa 1.501.856 tisoč SIT.
Skupna vrednost izdanih menic v skupini Petrol na dan 31. 12. 2006 pa znaša 1.542.754 tisoč SIT,
vrednost izkoriščenega dela pa 1.401.742 tisoč SIT.
Možne obveznosti iz naslova tožb
Proti družbi Petrol d.d. kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča tožbe v skupnem
znesku 721.693 tisoč SIT. Zamudne obresti od toženih zneskov na dan 31. 12. 2006 znašajo
896.042 tisoč SIT. Vodstvo družbe ocenjuje, da obstaja velika možnost izgube določenih
tožb. Zaradi tega ima družba v ta namen oblikovane kratkoročne rezervacije, ki na dan
31. 12. 2006 znašajo 378.826 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2005 pa so znašale 573.998 tisoč SIT.
Poleg tega ima družba oblikovane tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od
toženih zneskov, ki na dan 31. 12. 2006 znašajo 597.584 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2005 pa so
znašale 1.553.947 tisoč SIT.
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Proti skupini Petrol kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča
tožbe v skupnem znesku 889.085 tisoč SIT. Zamudne obresti od toženih
zneskov na dan 31. 12. 2006 znašajo 902.590 tisoč SIT. Uprava skupine
Petrol ocenjuje, da obstaja velika možnost izgube določenih tožb. Zaradi
tega ima skupina Petrol v ta namen oblikovane kratkoročne rezervacije,
ki na dan 31. 12. 2006 znašajo 401.266 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2005 pa
so znašale 592.001 tisoč SIT. Poleg tega ima skupina Petrol oblikovane
tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od toženih zneskov, ki
na dan 31. 12. 2006 znašajo 597.584 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2005 pa so
znašale 1.553.947 tisoč SIT. Poleg tega ima skupina Petrol oblikovane tudi
dolgoročne rezervacije za pravne postopke, ki na dan 31. 12. 2006 znašajo
100.920 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2005 pa so znašale 103.761 tisoč SIT.
Tuje blago na zalogi
Petrol d.d., Ljubljana ima na dan 31. 12. 2006 zaloge blagovnih rezerv
Republike Slovenije v višini 19.401 tisoč SIT, skupina Petrol jih ima 19.501
tisoč SIT. Na dan 31. 12. 2006 ima družba Petrol d.d., Ljubljana blago
prejeto v komisijsko prodajo v višini 995 tisoč SIT, skupina Petrol pa v
višini 1.003 tisoč SIT. Komisijsko blago je izkazano po nabavnih cenah,
zaloga blagovnih rezerv pa po kalkulativnih cenah.
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46. Temeljni računovodski izkazi v EUR
S 1. 1. 2007 je Slovenija sprejela EUR kot funkcionalno valuto. S tem dnem bodo v skladu z
MRS 21.37 vsa sredstva, obveznosti in kapital preračunani v EUR po tečaju 239,64 SIT / EUR.
V nadaljevanju prikazujemo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in
izkaz finančnega izida za poslovno leto 2006 s primerjalnimi podatki preračunano v EUR. Za
preračun smo uporabili naslednje tečaje:
• za leto 2006 končni tečaj 239,64 SIT/EUR za vse izkaze, ker se je povprečni tečaj leta
nepomembno razlikoval od končnega tečaja;
• za leto 2005 končni tečaj 239,5756 SIT/EUR za bilanco stanja in povprečni tečaj
239,6371 SIT/EUR za izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz finančnega izida;
• za stanja 1. 1. 2005 končni tečaj leta 2004 239,7430 EUR/SIT.

Izkaz poslovnega izida
SKUPINA PETROL
(v EUR)

DRUŽBA PETROL D.D.

2006

2005

Indeks
2006/2005

2006

2005

Indeks
2006/2005

Čisti prihodki od prodaje

1.941.449.579

1.753.533.831

111

1.834.185.299

1.604.637.099

114

Nabavna vrednost prodanega blaga

(1.732.330.395)

(1.546.239.314)

112

(1.654.849.199)

(1.434.473.740)

115

2.447.512

(8.330.412)

-

0

0

-

211.566.696

198.964.104

106

179.336.100

170.163.360

105

(145.787.853)

(138.386.635)

105

(133.749.003)

(124.738.369)

107

(39.227.896)

(39.989.217)

98

(27.408.400)

(29.565.735)

93

20.583.459

7.919.838

260

17.751.189

6.058.544

293

47.134.406

28.508.090

165

35.929.886

21.917.800

164

11.855.951

7.503.963

158

-

-

-

-

-

-

8.287.498

7.627.734

109

Neto dobiček/(izguba) blagovnih
zamenjav
Kosmati poslovni izid
od prodaje
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
Drugi poslovni prihodki
Poslovni izid iz poslovanja

Neto finančni prihodki iz deležev
zaradi vrednotenja po kapitalski
metodi
Finančni prihodki iz dividend
odvisnih, pridruženih in skupaj
obvladovanih družb
Drugi finančni prihodki

33.183.300

38.385.701

86

32.420.114

36.862.861

88

Drugi finančni odhodki

(31.694.429)

(31.607.134)

100

(27.480.254)

(28.897.733)

95

60.479.227

42.790.620

141

49.157.244

37.510.661

131

(10.648.807)

(7.737.829)

138

(9.457.874)

(7.105.786)

133

49.830.421

35.052.790

142

39.699.370

30.404.875

131

12.473

9.034

138

0

0

-

49.817.948

35.043.756

142

39.699.370

30.404.875

131

24

17

142

19

15

131

Poslovni izid pred davki

Davki
Čisti poslovni izid
poslovnega leta
Čisti poslovni izid, ki pripada
manjšinskim lastnikom
Čisti poslovni izid, ki pripada
lastnikom obvladujoče družbe
Čisti dobiček na delnico
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Bilanca stanja
SKUPINA PETROL
(v EUR)

31. december
2006

31. december
2005

PETROL D.D.
Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

SREDSTVA
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva
Neopredmetena sredstva

8.176.423

8.227.190

99

3.737.661

3.888.710

96

416.666.854

408.900.209

102

299.068.686

308.715.040

97

14.356.268

17.116.580

84

16.047.692

18.869.726

85

0

0

-

105.075.430

99.938.187

105

Naložbe v skupaj obvladovane družbe

12.912.932

14.362.794

90

7.187.465

7.189.397

100

Naložbe v pridružene družbe

60.494.609

53.554.986

113

40.549.453

40.560.353

100

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Naložbe v odvisne družbe

11.807.198

12.322.519

96

11.643.294

12.116.726

96

Finančne terjatve

4.918.540

5.169.349

95

14.339.589

13.498.253

106

Poslovne terjatve

3.217.464

1.891.411

170

2.981.410

1.864.113

160

Odložene terjatve za davek

1.879.327

1.339.636

140

1.038.061

485.241

214

534.429.615

522.884.676

102

501.668.741

507.125.747

99

79.399.800

117.191.242

68

68.614.334

108.024.523

64

Kratkoročna sredstva
Zaloge
Finančne terjatve

3.897.759

7.448.622

52

4.582.812

7.077.265

65

Poslovne terjatve

194.675.964

186.447.280

104

187.023.706

174.170.258

107

847.813

0

-

0

0

-

28.677.796

11.275.080

254

25.484.819

7.095.560

359

1.506.910

2.873.665

52

903.681

2.268.136

40

309.006.043

325.235.888

95

286.609.352

298.635.742

96

843.435.658

848.120.564

99

788.278.092

805.761.488

98

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko
poslovnega izida
Denar in denarni ekvivalenti
Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA
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Kapital in obveznosti
SKUPINA PETROL
(v EUR)

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

Vpoklicani kapital

52.235.879

52.249.920

100

52.235.879

52.249.920

100

Kapitalske rezerve

80.574.120

80.528.025

100

80.574.120

80.528.025

100

Zakonske rezerve

61.820.744

61.825.883

100

61.749.887

61.766.486

100

Kapital, ki pripada lastnikom
skupine Petrol

Rezerve za lastne delnice
Lastne delnice
Druge rezerve iz dobička

2.715.907

2.759.142

98

2.715.907

2.759.142

98

(2.715.907)

(2.759.142)

98

(2.715.907)

(2.759.142)

98

135.161.150

116.959.098

116

135.161.150

116.959.098

116

Rezerve iz naslova prevrednotenja
finančnih naložb

899.074

601.063

150

899.074

601.063

150

Rezerve iz naslova prevrednotenja
osnovnih sredstev

2.713.270

2.713.999

100

0

0

-

Prevedbene razlike

1.699.929

1.910.282

89

0

0

-

Preneseni čisti poslovni izid

31.842.764

18.216.517

175

0

(8.957.903)

-

Čisti poslovni izid poslovnega leta

29.878.860

20.657.300

145

19.849.687

16.058.338

124

396.825.789

355.662.087

112

350.469.796

319.205.028

110

Kapital manjšinskih lastnikov

114.359

110.429

104

0

0

-

396.940.148

355.772.516

112

350.469.796

319.205.028

110

4.073.060

3.915.958

104

1.890.198

1.845.948

102

Druge rezervacije in dolgoročno
odloženi prihodki

23.764.342

25.681.046

93

21.856.163

24.491.159

89

Finančne obveznosti

97.270.639

127.460.025

76

93.469.346

123.655.631

76

Poslovne obveznosti

1.671.048

1.750.053

95

1.358.980

1.411.621

96

291.854

448.756

65

268.557

417.054

64

127.070.944

159.255.838

80

118.843.244

151.821.413

78

86.966.629

110.533.118

79

42.685.541

63.503.178

67

218.220.330

204.146.487

107

264.361.563

255.715.269

103

Skupaj kapital

Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Odložene obveznosti za davek

Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti
Poslovne in druge obveznosti
Obveznosti za davek od dohodka

4.405.988

3.651.332

121

3.408.304

3.086.604

110

Pasivne časovne razmejitve

9.831.618

14.761.274

67

8.509.644

12.429.997

68

319.424.566

333.092.210

96

318.965.052

334.735.048

95

446.495.510

492.348.048

91

437.808.296

486.556.461

90

843.435.658

848.120.564

99

788.278.092

805.761.488

98

Skupaj obveznosti
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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15.185

(2.772.394)

Lastne
delnice

15.185

97.935.564

Druge
rezerve iz
dobička

6.367.931

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

Uskladitev bilančnega
dobička zaradi prehoda na
MSRP

Stanje 31. december 2005

Prevedbene razlike

Prenos dela dobička
Petrol d.d. za leto 2005 v
druge rezerve

Dobiček tekočega leta

56.218

52.249.920

80.528.025

61.825.883

43.148

1.933

(1.933)

2.759.142

(2.759.142)

(4.013.819)

116.959.098

73.296

14.350.658

(7.736.682)

Izplačilo dividend za leto
2004

Dobiček manjšinskih
lastnikov

(210.239)

Razporeditev bilančnega
dobička Petrol d.d. za leto
2004 po sklepu skupščine

(6.735)

Izločitev zakonskih rezerv
12.531.315

41.100

Oblikovanje zakonskih rezerv

Prenos v druge rezerve po
sklepu skupščine

15.185

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih
delnic

Prevedbene razlike

601.063

2.968

1.923.279

(15.185)

2.772.394

Rezerve
za lastne
delnice

Odložene obveznosti za
davek

61.733.185

Zakonske
rezerve

2.713.999

1.895

2.712.104

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
OS

Rezerve iz naslova
prevrednotenja

(7.693.116)

23.177

80.448.630

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz dobička

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

36.483

52.213.437

Stanje 1. januar 2005

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

(v EUR)

Izkaz gibanja kapitala skupine Petrol

1.910.282

676

1.489.506

420.100

Prevedbene
razlike

4.013.819

18.216.517

15.099

210.239

(12.531.315)

6.735

(15.185)

6.943.825

23.587.120

Preneseni
čisti
poslovni izid

20.657.300

8.369

(14.350.658)

35.043.756

(41.100)

(6.943.825)

6.940.757

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Zadržani dobiček

0
0

0
0

0

110.429

0

355.772.516

238.229

238.152

355.662.087

0

35.043.756

9.034

(7.736.682)

0

0

35.043.756

0

(7.736.682)

0

77

0

0

0

15.185

15.185

0

23.177

23.177

1.489.506

1.489.506

(7.693.116)

0

332.460.147

Skupaj

1.923.279

9.034

101.317

Kapital
manjšinskih
lastnikov

1.923.279

(7.693.116)

0

332.358.830

Kapital. ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol
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42.493

(2.759.142)

Lastne
delnice

42.493

112.945.279

Druge
rezerve iz
dobička

601.063

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

(16.615)

(741)

741

(162)

(729)

(513)

(5.974)

49.817.948

(77.929)

(11.476)

(20.651.748)

20.657.300

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

0
0

0
0

(8.596.812)

(160.416)

Stanje 31. december 2006

Prevedbene razlike

Prenos dela dobička Petrol
d.d. za leto 2006 v druge
rezerve

Dobiček tekočega leta

52.235.879

80.574.120

61.820.744

2.715.907

(2.715.907)

135.161.150

(30.353)

899.074

2.713.270

1.699.929

31.842.764

29.878.860

(5.551)

(19.849.683)

396.825.789

114.359

396.940.148

(95.609)

(95.579)

(30)

0

49.817.948

12.473

(8.513)

(8.596.812)

(160.416)

0

49.817.948

12.473

0

0

0

42.493

42.493

0

67.735

67.735

(209.840)

(209.840)

366.429

0

355.772.516

Skupaj

(68.257)

(8.513)

110.429

Kapital
manjšinskih
lastnikov

(68.257)

366.429

0

355.662.087

Kapital. ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol

0

(21.641)

(11.111.275)

77.929

20.651.748

22.230.336

Preneseni
čisti
poslovni izid

Dobiček manjšinskih
lastnikov

19.849.683

(209.840)

1.910.282

Prevedbene
razlike

0

(8.596.812)

(160.416)

11.111.275

2.713.999

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
OS

Zadržani dobiček

Zmanjšanje deleža
majšinskih lastnikov zaradi
dokapitalizacije

Izplačilo dividend za leto
2005

Izplačilo nagrad nadzornemu
svetu

Prenos v druge rezerve po
sklepu skupščine

Pokrivanje prenesene izgube

Oblikovanje zakonskih rezerv

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih
delnic

Prevedbene razlike

(68.257)

(42.493)

2.759.142

Rezerve
za lastne
delnice

Odložene obveznosti za
davek

11.476

61.825.883

Zakonske
rezerve

366.429

67.735

80.528.025

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz naslova
prevrednotenja

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

(14.041)

52.249.920

Stanje 1. januar 2006

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

(v EUR)

Rezerve iz dobička
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Stanje 31. december 2005

Prevedbene razlike

Prenos dela dobička za leto 2005 v druge rezerve

Dobiček tekočega leta

Izplačilo dividend za leto 2004

Razporeditev bilančnega dobička za leto 2004 po
sklepu skupščine

Prenos v druge rezerve po sklepu skupščine

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih delnic

Odložene obveznosti za davek

Vrednotenje za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev

Prenos čistega poslovnega izida preteklega
leta v preneseni čisti poslovni izid

Stanje 1. januar 2005

(v EUR)

52.249.920

36.483

52.213.437

Vpoklicani
kapital

80.528.025

56.218

23.177

80.448.630

Kapitalske
rezerve

Izkaz gibanja kapitala Petrola d.d.

61.766.486

43.122

15.185

61.708.179

Zakonske
rezerve

2.759.142

1.933

(15.185)

2.772.394

Rezerve
za lastne
delnice

(2.759.142)

(1.933)

15.185

(2.772.394)

Lastne
delnice

Rezerve iz dobička

116.959.098

73.296

14.350.658

(7.736.682)

(210.239)

12.531.315

15.185

97.935.564

Druge
rezerve iz
dobička

601.063

2.968

1.923.279

(7.693.116)

6.367.931

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

(8.957.903)

(5.889)

210.239

16.058.338

9.200

(14.350.658)

319.205.028

215.399

0

30.404.875

(7.736.682)

0

0

(12.531.315)

15.185

23.177

1.923.279

(7.693.116)

0

302.052.911

Skupaj

0

30.404.875

(11.498.099)

11.493.020

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

(15.185)

11.498.099

(8.113.851)

Preneseni
čisti
poslovni
izid

Zadržani dobiček
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Bilančni dobiček za leto 2006

Stanje 31. december 2006

Prevedbene razlike

Prenos dela dobička za leto 2006 v druge rezerve

Dobiček tekočega leta

Izplačilo dividend za leto 2005

Izplačilo nagrad nadzornemu svetu

Prenos v druge rezerve po sklepu skupščine

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih delnic

Odložene obveznosti za davek

Vrednotenje za prodajo razpoložljiva
finančna sredstva

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

Stanje 1. januar 2006

Uskladitev bilančnega dobička zaradi
prehoda na MSRP

(v EUR)

52.235.879

(14.041)

52.249.920

Vpoklicani
kapital

80.574.120

(21.641)

67.735

80.528.025

Kapitalske
rezerve

61.749.887

(16.599)

61.766.486

Zakonske
rezerve

2.715.907

(741)

(42.493)

2.759.142

Rezerve
za lastne
delnice

(2.715.907)

741

42.493

(2.759.142)

Lastne
delnice

Rezerve iz dobička

11.474.655

135.161.150

(30.353)

19.849.683

(8.596.812)

(160.416)

11.111.275

42.493

112.945.279

(4.013.819)

Druge
rezerve iz
dobička

899.074

(162)

366.429

601.063

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

0

0

1.335

(11.111.275)

(68.257)

16.054.023

(4.944.082)

4.013.819

Preneseni
čisti
poslovni
izid

19.849.687

19.849.687

(4.315)

(19.849.683)

39.699.370

(16.054.023)

16.058.338

Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta

Zadržani dobiček

31.324.343

350.469.796

(85.776)

0

39.699.370

(8.596.812)

(160.416)

0

0

42.493

67.735

(68.257)

366.429

0

319.205.028

0

Skupaj
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Izkaz finančnega izida
SKUPINA PETROL
(v EUR)

PETROL D.D.

Pojasnila

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

33.

Finančni tokovi iz
poslovnih aktivnosti
Denar ustvarjen pri poslovanju

121.919.012

10.364.818

1.176

95.108.972

37.895.251

251

Izdatki za obresti

(9.405.341)

(7.037.712)

134

(6.094.846)

(5.252.388)

116

Izdatki za davke

(10.771.987)

(8.325.226)

129

(9.904.937)

(7.814.829)

127

101.741.683

(4.998.120)

-

79.109.189

24.828.034

319

Prejemki pri naložbah v odvisne
družbe

0

2.599.593

-

0

2.599.593

-

Izdatki pri naložbah v odvisne
družbe

0

0

-

(5.059.502)

(12.066.112)

42

Prejemki pri neopredmetenih
sredstev

0

135.588

-

0

0

-

Izdatki pri neopredmetenih
sredstev

(613.766)

(723.532)

85

(303.906)

(297.558)

102

Prejemki pri opredmetenih
osnovnih sredstev

5.571.128

6.438.052

87

5.463.074

3.220.357

170

(42.884.301)

(62.755.345)

68

(17.182.732)

(41.046.912)

42

38.808

0

-

38.808

0

-

732.257

16.959.765

4

680.658

16.959.765

4

(165.331)

(239.984)

69

(130.283)

(185.518)

70

12.071.470

652.871

-

0

652.871

-

(12.493.665)

0

-

0

0

-

6.185.219

20.254.723

31

6.903.017

13.759.105

50

(2.766.713)

(22.230.798)

12

(5.588.637)

(16.765.463)

33

5.809.690

5.371.597

108

5.725.175

5.251.249

109

0

0

-

1.939.559

2.250.474

86

Prejete dividende od skupaj
obvladovanih družb

3.384.652

1.611.399

210

3.384.652

1.611.399

210

Prejete dividende od
pridruženih družb

2.963.287

3.765.861

79

2.963.287

3.765.861

79

447.392

397.514

113

447.392

397.514

113

(21.719.876)

(27.762.696)

78

(719.437)

(19.893.376)

4

Čisti finančni tokovi iz
poslovnih aktivnosti
Finančni tokovi iz naložbenih
aktivnosti

Izdatki pri opredmetenih
osnovnih sredstev
Prejemki pri naložbenih
nepremičninah
Prejemki pri finančnih sredstvih
razpoložljivih za prodajo
Izdatki pri finančnih sredstvih
razpoložljivih za prodajo
Prejemki pri finančnih sredstvih v
posestvi za trgovanje
Izdatki pri finančnih sredstvih v
posestvi za trgovanje
Prejemki pri danih posojilih
Izdatki pri danih posojilih
Prejete obresti
Prejete dividende od
odvisnih družb

Prejete dividende od drugih
Čisti finančni tokovi iz
naložbenih aktivnosti
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SKUPINA PETROL
(v EUR)

Pojasnila

PETROL D.D.

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

31. december
2006

31. december
2005

Indeks 06/05

0

38.362

-

0

38.362

-

Finančni tokovi pri
financiranju
Prejemki pri prodaji lastnih delnic
Prejemki pri prejetih posojilih

1.481.343.628

1.149.121.346

129

358.772.596

411.211.019

87

(1.535.836.451)

(1.106.935.153)

139

(410.647.943)

(406.251.261)

101

(50.188)

0

-

(50.188)

0

-

(8.073.051)

(7.123.864)

113

(8.073.051)

(7.123.864)

113

(62.616.062)

35.100.692

-

(59.998.585)

(2.125.743)

-

17.405.746

2.339.876

744

18.391.166

2.808.914

655

11.275.080

8.928.365

126

7.095.560

4.282.932

166

(3.030)

6.839

-

(1.907)

3.714

-

Povečanje / (zmanjšanje)

17.405.746

2.339.876

744

18.391.166

2.808.914

655

NA KONCU LETA

28.677.796

11.275.080

254

25.484.819

7.095.560

359

Izdatki pri prejetih posojilih
Izplačane nagrade
nadzornemu svetu
Izplačane dividende delničarjem
Čisti finančni tokovi pri
financiranju
Povečanje / (zmanjšanje)
denarja in denarnih
ekvivalentov

Gibanje denarja in denarnih ekvivalentov
Na začetku leta
Prevedbene razlike

47. Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane izkaze v letu 2006.
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RAČUNOVODSKO POROČILO 2006

Priloga k letnemu poročilu družbe
Petrol d.d., Ljubljana za leto 2006
Delitev računovodskih izkazov po dejavnostih upoštevaje zakon
o gospodarskih javnih službah in energetski zakon
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM PO DEJAVNOSTIH

Družba je dolžna pri pripravi računovodskih izkazov in letnega poročila
upoštevati tudi določbe zakona o gospodarskih javnih službah, ki določa, da
družba (koncesionar) za dejavnost, ki je javna gospodarska služba, ločeno
vodi računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Petrol d.d., Ljubljana opravlja v okviru gospodarskih javnih služb dve
dejavnosti, in sicer s področja energetike ter komunalnega in vodnega
gospodarstva.
Na področju energetike opravlja družba dejavnost distribucije in dobave
zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja, za kar ima
pridobljeno licenco ter sklenjene tri koncesijske pogodbe z občinami Trzin,
Mengeš in Domžale. Po določbah energetskega zakona je to energetska
dejavnost na področju oskrbe z zemeljskim plinom, za katero mora družba
pripraviti ločene računovodske izkaze, zagotoviti njihovo revizijo in
revidirane računovodske izkaze javno objaviti.
Na področju komunalnega in vodnega gospodarstva opravlja družba
dejavnost čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda, za kar ima
sklenjeni dve koncesijski pogodbi z občinama Murska Sobota in Mežica.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je za leto 2006 pripravila bilanco stanja
na dan 31. 12. 2006 in izkaz poslovnega izida v letu 2006, ločeno na
dejavnosti dobave in distribucije zemeljskega plina, čiščenja voda in druge
dejavnosti, kot to zahteva zakon.
Osnovna pravila in merila za razporejanje sredstev,
virov sredstev, prihodkov in odhodkov na posamezne
dejavnosti
Stroškovna mesta so opredeljena s posameznimi koncesijami oziroma
pogodbami o prevzemu opravljanja dejavnosti. Vsa sredstva, viri sredstev,
prihodki in odhodki, neposredno povezani s posameznim stroškovnim
mestom koncesije, se pripoznajo neposredno na posamezno stroškovno
mesto.
Družba ni prejela nobenih dotacij iz proračuna. Vsa neopredmetena
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva financira družba iz
lastnih virov.
Vse transakcije s povezanimi družbami so predstavljene v pojasnilih k
celotnim računovodskim izkazom družbe Petrol d.d., Ljubljana.
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Bilanca stanja na dan 31. decembra 2006
Bilanca stanja družbe Petrol, d. d. po dejavnostih ZGJS, na dan 31. 12. 2006
v 000 SIT

Dobava
zemeljskega plina

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distribuc.
omrežja ZP

Dejavnost
čiščenja
komunalnih
in odpadnih
padavinskih voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

A) NEKRATKOROČNA
(DOLGOROČNA) SREDSTVA

0

3.857.529

2.017.977

114.344.391

120.219.897

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

0

386.780

310.934

197.979

895.693

Zemljišča

0

690

0

20.831.937

20.832.627

Zgradbe

0

2.761.390

830.117

38.495.094

42.086.601

Druga oprema

0

9.330

864.349

4.850.078

5.723.757

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi

0

576.096

12.304

2.437.435

3.025.835

II. Opredmetena osnovna sredstva

0

3.347.506

1.706.770

66.614.544

71.668.820

III. Naložbene nepremičnine

0

0

0

3.845.669

3.845.669

IV. Naložbe v odvisne družbe

0

0

0

25.180.276

25.180.276

V. Naložbe v skupaj obvladovane družbe

0

0

0

1.722.404

1.722.404

VI. Naložbe v pridružene družbe

0

0

0

9.717.271

9.717.271

VII. Za prodajo razpoložljiva
finančna sredstva

0

0

0

2.790.199

2.790.199

VIII. Dolgoročne finančne terjatve

0

0

0

3.436.339

3.436.339

Dolgoročne poslovne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

4.089

4.089

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

0

123.243

0

587.133

710.376

IX. Dolgoročne poslovne terjatve

0

123.243

0

591.222

714.465

X. Odložene terjatve za davek

0

0

273

248.488

248.761

B) KRATKOROČNA SREDSTVA

5.842

257.243

62.225

68.357.755

68.683.065

0

0

0

2.070

2.070

Rezervni deli in material
Trgovsko blago
I. Zaloge

Finančne terjatve do odvisnih družb

5.842

0

0

16.434.827

16.440.669

5.842

0

0

16.436.897

16.442.739

0

0

0

171.948

171.948

Finančne terjatve do drugih

0

0

0

926.277

926.277

II. Finančne terjatve

0

0

0

1.098.225

1.098.225

Poslovne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

5.388.059

5.388.059

Poslovne terjatve do skupaj obvladovanih družb

0

0

0

665

665

Poslovne terjatve do pridruženih družb

0

0

0

82.745

82.745

Poslovne terjatve do kupcev

0

242.677

51.283

37.818.214

38.112.174

Poslovne terjatve do drugih

0

1.853

6.056

1.226.809

1.234.718

III. Poslovne terjatve

0

244.530

57.339

44.516.492

44.818.361

IV. Aktivne časovne razmejitve
in druga sredstva

0

1.478

0

215.080

216.558

V. Denar in denarni ekvivalenti

0

11.235

4.886

6.091.061

6.107.182

5.842

4.114.771

2.080.202

182.702.146

188.902.962

SKUPAJ SREDSTVA
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v 000 SIT

Dobava
zemeljskega plina

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distribuc.
omrežja ZP

Dejavnost
čiščenja
komunalnih
in odpadnih
padavinskih voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

A) KAPITAL

0

3.343.111

1.330.226

79.313.244

83.986.582

I. Vpoklicani kapital

0

1.525.059

545.836

10.446.910

12.517.806

II. Odkupljene lastne delnice

0

0

0

(650.840)

(650.840)

III. Kapitalske rezerve

0

2.338.004

841.956

16.128.822

19.308.782

Zakonske rezerve

0

0

0

14.797.743

14.797.743

Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb

0

0

0

215.454

215.454

Druge rezerve

0

0

0

33.040.858

33.040.858

IV. Zakonske in druge rezerve

0

0

0

48.054.055

48.054.055

V. Preneseni čisti poslovni izid

0

(396.701)

(66.585)

463.286

0

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

(123.251)

9.019

4.871.011

4.756.779

B) NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

0

506.559

705.577

27.267.459

28.479.595

I. Nekratkoročne finančne obveznosti do bank

0

150.182

619.423

21.629.389

22.398.994

II. Odložene obveznosti za davek

0

0

0

64.357

64.357

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

0

0

86.154

366.813

452.967

Druge rezervacije

0

0

0

5.157.984

5.157.984

Dolgoročno odloženi prihodki

0

43.235

0

36.392

79.627

III. Rezervacije in dolgoročno
odloženi prihodki

0

43.235

86.154

5.561.189

5.690.578

IV. Nekratkoročne poslovne
obveznosti do drugih

0

313.142

0

12.524

325.666

5.842

265.101

44.399

76.121.443

76.436.785

Fnančne obveznosti do odvisnih družb

0

0

0

1.858.298

1.858.298

Fnančne obveznosti do pridruženih družb

0

0

0

283.910

283.910

Finančne obveznosti do bank

0

0

0

8.066.498

8.066.498

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Finančne obveznosti do drugih

0

0

0

20.457

20.457

I. Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

0

10.229.163

10.229.163

Poslovne obveznosti do odvisnih družb

0

166.987

953

28.282.504

28.450.444

Poslovne obveznosti do skupaj obvladovanih družb

0

0

0

161.896

161.896

Poslovne obveznosti do pridruženih družb
Poslovne obveznosti do dobaviteljev

0

0

0

47.321

47.321

5.842

58.475

37.862

9.555.322

9.657.501

Obveznosti do zaposlencev

0

0

1.947

925.401

927.348

Obveznosti do države

0

8.770

3.276

23.506.898

23.518.944

Obveznosti na podlagi predujmov

0

0

0

84.192

84.192

Obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida

0

0

0

95.344

95.344

Druge kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

0

12.524

0

396.091

408.615

II. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti

5.842

246.756

44.038

63.054.969

63.351.605

III. Obveznosti za davek od dohodka

0

0

0

816.766

816.766

IV. Pasivne časovne razmejitve

0

18.345

361

2.020.545

2.039.251

5.842

771.660

749.976

103.388.902

104.916.380

5.842

4.114.771

2.080.202

182.702.146

188.902.962

SKUPAJ OBVEZNOSTI

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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Bilanco stanja na dan 31. 12. 2006 je družba Petrol d.d., Ljubljana
razdelila takole:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva so
razdeljena tako, kot so dejansko knjižena na stroškovna mesta;
dolgoročne poslovne terjatve so razdeljene tako, kot so dejansko
knjižene na stroškovna mesta;
odložene terjatve za davek so razdeljene po ključu 4;
zaloga je razdeljena tako, kot je dejansko knjižena na stroškovna
mesta;
kratkoročne poslovne terjatve, ki se nanašajo na terjatve do kupcev,
so razdeljene po profitnih centrih glede na to, v kateri profitni
center spada kupec. Terjatve do kupcev zemeljskega plina niso
ločene na dobavo zemeljskega plina in dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja, ampak so v celoti pripoznane
pri dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
Kratkoročne poslovne terjatve do države za terjatve DDV, taks in
trošarin se delijo po ključu 1;
denar in denarni ekvivalenti so razdeljeni po ključu 2;
aktivne časovne razmejitve in druga sredstva so razdeljeni tako, kot
so dejansko knjiženi na stroškovna mesta;
vpoklicani kapital in kapitalske rezerve so glede na razhajanja
med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev razdeljeni glede na
primanjkljaj ali presežek do izenačitve sredstev in virov sredstev po
posameznem profitnem centru;
preneseni čisti poslovni izid smo prenesli glede na ločene izkaze iz
preteklih let;
čisti poslovni izid poslovnega leta je izračunan v izkazu poslovnega
izida tekočega leta;
rezervacije za zaslužke zaposlencev so razdeljene po ključu 4;
dolgoročno odloženi prihodki so knjiženi neposredno po stroškovnih
mestih;
dolgoročne finančne obveznosti so pripoznane iz naslova
dolgoročnih kreditov in so na posamezno dejavnost razdeljene na
podlagi ključa 3;
dolgoročne poslovne obveznosti so knjižene neposredno na
posamezno dejavnost;
kratkoročne poslovne obveznosti, ki se nanašajo na obveznosti
do dobaviteljev, so razdeljene tako, kot so dejansko knjižene na
stroškovna mesta; kratkoročne poslovne obveznosti do države za
obveznosti DDV, taks in trošarin so razdeljene po ključu 2;
kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev so razdeljene po
ključu 4;
kratkoročne pasivne časovne razmejitve so razdeljene tako, kot so
dejansko knjižene na stroškovna mesta.
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Legenda ključev:
Ključ 1: Osnova za izračun ključa 1 so stroški materiala in storitev
v obdobju tekočega leta.
Ključ 2: Osnova za izračun ključa 2 so čisti prihodki od prodaje
v obdobju tekočega leta.
Ključ 3: Osnova za izračun ključa 3 je dejanska vrednost investicije 		
tekočega leta na posameznem profitnem centru.
Ključ 4: Osnova za izračun ključa 4 so stroški dela v obdobju
tekočega leta.
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Izkaz poslovnega izida za leto, končano 31. decembra 2006
Izkaz poslovnega izida družbe Petrol, d.d. po dejavnostih ZGJS, za leto 2006
v 000 SIT

Dobava
zemeljskega
plina
upravičenim
odjemalcem

Dobava
zemeljskega
plina tarifnim
odjemalcem

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distrib. omrežja
ZP

Dejavnost
čiščenja
komunalnih
in odpadnih
padavinskih
voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

0

0

291.618

373.064

6.432.838

7.097.520

339.971

309.712

0

0

431.796.962

432.446.645

Čisti prihodki od prodaje

339.971

309.712

291.618

373.064

438.229.800

439.544.165

Nabavna vrednost prodanega blaga

(339.971)

(309.712)

0

0

(395.918.379)

(396.568.062)

Kosmati poslovni izid od prodaje

0

0

291.618

373.064

42.311.421

42.976.103

Stroški materiala

0

0

(72.785)

(47.429)

(1.598.747)

(1.718.961)

Stroški storitev

0

0

(231.981)

(132.146)

(23.385.633)

(23.749.760)

Stroški dela

0

0

0

(12.924)

(6.117.138)

(6.130.062)

Amortizacija

0

0

(105.905)

(133.692)

(5.214.845)

(5.454.442)

Odpisi

0

0

(23)

0

(732.672)

(732.695)

Drugi stroški

0

0

(4)

(70)

(275.712)

(275.786)

Stroški iz poslovanja

0

0

(410.698)

(326.261)

(37.324.747)

(38.061.706)

Drugi poslovni prihodki

0

0

12.524

0

4.241.371

4.253.895

Prihodki od prodaje storitev
Prihodki od prodaje blaga

Drugi poslovni odhodki

0

0

(8)

0

(558.046)

(558.054)

Poslovni izid iz poslovanja

0

0

(106.564)

46.803

8.669.999

8.610.238

Finančni prihodki iz deležev

0

0

0

0

1.986.016

1.986.016

Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev

0

0

0

0

543.896

543.896

Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev

0

0

0

0

7.225.260

7.225.260

Finančni prihodki

0

0

0

0

9.755.172

9.755.172

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih
in kratkoročnih finančnih naložb

0

0

0

0

(9.338)

(9.338)

Finančni odhodki za obresti in iz
drugih obveznosti

0

0

(7.611)

(38.058)

(6.530.361)

(6.576.030)

Finančni odhodki

0

0

(7.611)

(38.058)

(6.539.699)

(6.585.368)

Poslovni izid pred davki

0

0

(114.175)

8.746

11.885.472

11.780.042

Davek od dohodkov pravnih oseb

0

0

0

0

(2.450.910)

(2.450.910)

Odloženi davki

0

0

(9.076)

273

193.228

184.425

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0

0

(123.251)

9.019

9.627.790

9.513.557
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Izkaz poslovnega izida za leto 2006 je družba Petrol d.d., Ljubljana
razdelila takole:
•
•
•
•
•
•
•

		
•

čisti prihodki od prodaje so razdeljeni tako, kot so dejansko knjiženi
na stroškovna mesta;
nabavna vrednost prodanega blaga je razdeljena tako, kot je
dejansko knjižena na stroškovna mesta;
stroški materiala in storitev so razdeljeni tako, kot so dejansko
knjiženi na stroškovna mesta;
stroški dela so razdeljeni na podlagi ključa 4. Osnova za izračun
ključa je razmerje med populacijskimi enotami čistilnih naprav;
stroški amortizacije ter oblikovanje popravkov terjatev so razdeljeni
tako, kot so knjiženi na stroškovna mesta;
drugi stroški, drugi poslovni odhodki in drugi poslovni prihodki so
razdeljeni tako, kot so dejansko knjiženi na stroškovna mesta;
finančni odhodki so razdeljeni na podlagi ključa 3. Osnova za
izračun ključa je dejanska vrednost investicije tekočega leta na
posameznem profitnem centru. Osnova za izračun vrednosti
finančnih odhodkov je predpostavka D/E = 40/60, obrestna mera
4 % p.a.;
odloženi davek je razdeljen tako, kot je dejansko knjižen na
stroškovna mesta in na podlagi ključa 4.

Opis koncesijskih pogodb
1. Občina MURSKA SOBOTA
Koncesijska pogodba podpisana dne 09. 09. 2002.
PREDMET POGODBE: gradnja nove čistilne naprave v Murski Soboti
in gradnja povezovalnega tlačnega voda na kanalizacijski sistem mesta
Murska Sobota za prevzem odpadnih voda naselja Bakovci na centralni
čistilni napravi v Murski Soboti ter opravljanje gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne
občine Murska Sobota.
VELJAVNOST POGODBE: 25 let.
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2. Občina MEŽICA
Koncesijska pogodba podpisana dne 11. 12. 2001.
PREDMET POGODBE: gradnja centralne čistilne naprave in čiščenje
odpadnih voda iz kanalizacijskega omrežja v Občini Mežica.
VELJAVNOST POGODBE: 15 let.
3. Občina TRZIN
Koncesijska pogodba podpisana dne 06. 02. 2002.
PREDMET POGODBE: koncesija za gradnjo, upravljanje in oskrbo z
zemeljskim plinom iz omrežja.
VELJAVNOST POGODBE: 30 let.
4. Občina MENGEŠ
Koncesijska pogodba podpisana dne 28. 12. 2001.
PREDMET POGODBE: koncesija za gradnjo, upravljanje in oskrbo z
zemeljskim plinom iz omrežja.
VELJAVNOST POGODBE: 30 let.
5. Občina DOMŽALE
Koncesijska pogodba podpisana dne 10. 09. 2002.
PREDMET POGODBE:
1. pravica izkoriščanja, upravljanja in vzdrževanja že zgrajenega lokalnega
javnega plinovodnega omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom v lasti
Občine Domžale;
2. razvoj in načrtovanje ter pospeševanje oskrbe z zemeljskim plinom v
Občini Domžale;
3. gradnja lokalnega plinovodnega omrežja in plinovodnih objektov za
oskrbo z zemeljskim plinom na območju Občine Domžale;
4. oskrba z zemeljskim plinom preko plinovodnega omrežja na območju
Občine Domžale;
5. upravljanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja za distribucijo zemeljskega
plina ter drugih objektov in naprav za oskrbo z zemeljskim plinom.
VELJAVNOST POGODBE: 30 let.
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LETNO POROČILO PETROL 2006

6. februar 2006

14. marec 2006

22. marec 2006

16. maj 2006

2. julij 2006

4. avgust 2006

CELOVITA PLINIFIKACIJA

SKUPŠČINA DRUŽBE
PETROL D.D., LJUBLJANA

ŠIRITEV GOSTINSKE
PONUDBE

NOVA DRUŽBA V SKUPINI

USPEŠNO IZPELJAN
16. TRADICIONALNI
LIKOVNI NATEČAJ

NADZORNI SVET
PETROL D.D., LJUBLJANA

Prehod na poročanje
v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega
poročanja, dva
nova člana NS in
sprememba statuta

Otvoritev na Lukovici

Podpisana
koncesijska
pogodba z občino
Slovenske Konjice
Petrol Plin, d.o.o., je izbran za
koncesionarja za oskrbo
z zemeljskim plinom v občini
Slovenske Konjice. Ob koncu
leta 2006 smo v skupini Petrol
tako upravljali z 22 koncesijami
za oskrbo s plinom. Kupce smo
konec leta 2006 oskrbovali tudi
preko 1.572 plinohramov za
prodajo utekočinjenega
naftnega plina.

Skupščina družbe Petrol d.d.,
Ljubljana na svoji 14. seji odloči,
da se letno računovodsko
poročilo in vsi medletni
računovodski izkazi družbe od
1. januarja 2006 dalje pripravljajo
samo v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega
poročanja. Na nadomestnih
volitvah dveh novih članov
nadzornega sveta sta
imenovana Bojan Šrot in Aleš
Marinček. Potrjene so tudi
predlagane spremembe statuta
in spremembe dejavnosti
družbe.

Odprt je nov sodoben gostinski
objekt na Lukovici, s katerim
upravlja podjetje Marché
Gostinstvo, d.o.o..
10. maj 2006

Ustanovljen
Petrol VNC
Petrol VNC, d.o.o., je nova
odvisna družba v skupini.
V družbi, ki opravlja funkcijo
varovanja, ima Petrol d.d.,
Ljubljana stoodstotni lastniški
delež.

IZBOR REVIZORJA DRUŽBE

17. maj 2006

Imenovan je BDO EOS
Skupščina družbe Petrol d.d.,
Ljubljana na svoji 15. seji
za revizorja družbe in skupine
za revidiranje nekonsolidiranih
in konsolidiranih računovodskih
izkazov za leto 2006 imenuje
revizijsko družbo BDO EOS
Revizija, d.o.o..

JAVNA OBJAVA SODBE
VIŠJEGA SODIŠČA

Finančno ugoden razplet
za Petrol d.d.,
Ljubljana
Družba Petrol d.d., Ljubljana
17. maja 2006 prejme sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani in po njej tudi
odškodnino v višini 947 mio SIT
(4 mio EUR) s pripadajočimi
obrestmi, zaradi nerazumno dolgih
rokov pri odločanju v upravnem
postopku. Petrol d.d., Ljubljana ima
iz tega naslova 996 mio SIT (4,2 mio
EUR) drugih poslovnih prihodkov.

»Otroci odraslim«
z nagrajenimi
umetninami 173-ih
vrtcev in šol
Gre za družbeno akcijo in
dogodek Petrola v podporo
likovni ustvarjalnosti najmlajših.
Člani strokovne žirije izbirajo
med več kot 1700 deli.
Spontanost mladih in umetniško
doživljanje realnega in
imaginarnega znova navdušita
obiskovalce.
5. julij 2006
ŠIRITEV MALOPRODAJNE
MREŽE

Petrol v Povirju odpre
300. bencinski servis

Viktor Baraga novi
predsednik NS

28. avgust 2006

29. september 2006

27. oktober 2006

14. december 2006

NAGRADA ZA SPLETNO
MESTO

SPORAZUM O STRATEŠKEM
SODELOVANJU

PISMO O NAMERI

PIONIRJI JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA
V ZDRAVSTVU

ŠIRITEV OMREŽJA

Petrol in Lukoil skupaj
na trge srednje in
jugovzhodne Evrope

Petrolovo spletno mesto je
prejelo nagrado za najboljšo
poslovno in upravno stran
v Sloveniji v kategoriji avtomobilizem. Po besedah žirije je
»osveženi spletni nastop Petrola
zbral največ točk žirije predvsem
zaradi ogromne vsebinske
podlage. Profesionalnost in
zanesljivost spletnega mesta
pa dopolnjujeta siceršnji vtis
podjetja.«

Petrol d.d., Ljubljana podpiše
z družbo Lukoil podpiše pismo
o nameri ustanovitve skupnega
podjetja za prodajo naftnih
proizvodov v Sloveniji in
jugovzhodni Evropi.
13. september 2006
TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE

Petrol Primadiesel –
iz spoštovanja do
narave
V skladu s strategijo razvoja uvede
Petrol visokokakovostno dieselsko
gorivo nove generacije. Kupci ga
sprejmejo zelo pozitivno. Po
testiranjih Primadiesel optimalno
vpliva na moč in delovanje motorja,
njegova uporaba pa predvsem
manj obremenjuje okolje.

S podpisom pisma o nameri
izrazita Petrol d.d., Ljubljana
in Montenegro Bonus Cetinje
interes za poslovno sodelovanje
na naftnem trgu Črne gore in
širše regije. To zajema
sodelovanje na področju
skladiščenja, upravljanja in
prodaje naftnih derivatov ter
gradnje bencinskih servisov.

Sodelovanje Splošne
bolnišnice Brežice in
Petrola za prenovo
njenega energetskega
sistema
Petrol d.d., Ljubljana podpiše
s Splošno bolnišnico Brežice
pogodbo o izvedbi projekta
celovite oskrbe z energijo.
Gre za prvi projekt na področju
učinkovite rabe energije v javnem
sektorju s specifično obliko
financiranja s strani tretjega (TPF).

Celotni poslovni izid:

36,1 mio EUR (8,6 mrd SIT)

45,8 mio EUR (11 mrd SIT)

Dobičkovnost
operativnega
poslovanja:
1,23

23. avgust 2006
STRATEŠKO
NAČRTOVANJE

Naložbe v stalna
sredstva skupine Petrol:

Potrjen strateški
načrt skupine

119,5 mio EUR (28,6 mrd SIT)

Sprejet je pomemben dokument
za nadaljnji razvoj skupine.
Nadzorni svet obravnava in
potrdi »Strateški poslovni načrt
skupine Petrol za obdobje
2006 – 2010«.

Prodaja proizvodov iz
nafte skupine Petrol:

Produktivnost stroškov
dela (HIR): 1,59

1,96 mio ton

Prodaja utekočinjenega
naftnega plina,
zemeljskega plina
in tehničnih plinov
skupine Petrol:

Dolgoročna
zadolženost:
0,37

Družba preda uporabi najnovejši
bencinski servis na primorski
avtocesti – jubilejni tristoti
v Sloveniji.

27. avgust 2006

www.petrol.si
prejme Netko 2006
za odličnost

Čisti poslovni izid:

1,95 mrd EUR (468 mrd SIT)

Dr. Jože Zagožen 1. avgusta
odstopi s položaja predsednika
nadzornega sveta družbe Petrol
d.d., Ljubljana. Za novega
predsednika nadzornega sveta je tri
dni zatem izvoljen Viktor Baraga.

73 tisoč ton

Pomembnejši dosežki in dogodki minulega leta
Petrol v Črno goro
in naprej

Donos na kapital: 8,9 %

Čisti prihodki
od prodaje:

Zemeljski plin
v Slovenski Bistrici
Petrol Plin, d.o.o., po razpisu,
izboru in pogodbi poskrbi za
plinifikacijo celotne občine.

To so naši izzivi

Dogodki po koncu
obračunskega
obdobja

Prihodki od prodaje
dopolnilnega asortimenta
in drugega trgovskega
blaga:

6. februar 2007
JAVNA OBJAVA
IN OBVESTILO
OKROŽNEGA SODIŠČA

Število bencinskih
servisov bo konec
leta 2007:

228 mio EUR (54,6 mrd SIT)

382, v Sloveniji 315,
v Bosni in Hercegovini
39, na Hrvaškem 25
in 3 v Srbiji.

December 2006
DOKAPITALIZACIJA

Tožbeni zahtevek
proti Petrolu zavrnjen

Širitev v Srbiji

Petrol d.d., Ljubljana prejme
obvestilo, da je sodba Okrožnega
sodišča v Ljubljani – s katero je bil
v gospodarskem sporu tožeče stranke
Unis Komerc Holding, d.d., Sarajevo
proti toženi stranki Petrol d.d., Ljubljana
zaradi plačila 2.110.193,50 USD s p.p.
od 3. oktobra 1990 dalje do plačila
tožbeni zahtevek zavrnjen – postala
pravnomočna. 31. decembra 2006 je
imela družba v ta namen delno vnaprej
vračunano glavnico in obresti v višini
798 mio SIT (3,3 mio EUR), ki jih je
odpravila v prihodke že v letu 2006.

Petrol d.d., Ljubljana
dokapitalizira podjetje
Petrol, d.o.o., Beograd
v višini 1,2 mrd SIT (5 mio EUR).

Prodaja električne
energije skupine Petrol:
214.864 MWh

Stanje zaposlenih
v skupini Petrol in na
najemnih bencinskih
servisih bo konec
leta 2007:
2.915

Koncesije in plinohrami
Skupina Petrol bo v letu 2007
upravljala z 22 plinskimi koncesijami
in 1.950 plinohrami.
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