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časovnica dogodkov 2007

JANUAR 2007

FEBRUAR 2007

APRIL 2007

Petrol zlati pokrovitelj
slovenskih alpskih
smučarjev

Vstopnice naprodaj tudi
na Petrolu

Nakup 6 bencinskih
servisov na Hrvaškem

Na vseh Petrolovih bencinskih servisih v
Sloveniji je v sodelovanju z Eventimom
mogoče kupiti vstopnice za celo vrsto
glasbenih, športnih in kulturnih
prireditev doma in v tujini.

Družba Petrol Trgovina d.o.o. je kupila
6 bencinskih servisov.

Petrol d.d., Ljubljana je s podpisom
pogodbe z alpskim smučarskim skladom
Smučarske zveze Slovenije postal zlati
pokrovitelj alpskih smučarjev.

Davos: globalno srečanje
za reševanje svetovnih
problemov
Marko Kryžanowski, predsednik uprave
Petrola d.d., Ljubljana, se udeleži
Svetovnega ekonomskega foruma (WEF)
v Davosu. Med najpomembnejšimi
temami največjega globalnega srečanja
mnenjskih voditeljev in foruma za
izmenjavo idej so – podnebne spremembe,
globalizacija, revščina, energetski
problemi in tehnološke inovacije.

MAREC 2007

Začetek pogodbenega
sodelovanja
s Tehnološkim parkom
Ljubljana

Pinus, Petrol in biodiesel
Petrol d.d., Ljubljana s podjetjem Pinus
TKI, d.d. iz Rač sklene sporazum o
poslovnem sodelovanju pri proizvodnji
in trženju biogoriva – biodiesla.

Petrol d.d., Ljubljana je izbran na
javnem razpisu in s Tehnološkim
parkom Ljubljana sklene pogodbo o
zagotavljanju celovite oskrbe z energijo.

Pomembnejši d
OKTOBER 2007

NOVEMBER 2007

Petrol ima najbolj urejen
servis na Jadranu

Nagrajeno letno poročilo
Petrol

V družbi najuglednejših
delodajalcev

Bencinski servis Petrola Trgovine d.o.o.,
Zagreb v Galižani pri Pulju prejme
nagrado Hrvaške turistične zveze –
»Plavi cvijet 2007« za najbolj urejen
bencinski servis na Jadranu.

Petrol d.d., Ljubljana prejme drugo
nagrado na tekmovanju za najboljše
letno poročilo za leto 2006, ki ga prireja
poslovni časopis Finance.

Petrol prejme priznanje, ki ga podjetje
in največji slovenski zaposlitveni portal
Moje delo podeljuje najuglednejšim
delodajalcem v Sloveniji.

Petrol »Zaupanja vredna
blagovna znamka«

Petrol Energetika
nagrajeno »Okolju
prijazno podjetje«

Petrol za svoje bencinske servise prejme
znamko zaupanja »Trusted brand«
v okviru raziskave, ki jo izvaja revija
Reader's Digest. Ta velja za eno
največjih evropskih raziskav o odnosu
potrošnikov do izdelkov in storitev za
široko potrošnjo.

Petrol in Magna med
»Superznamkami«
Prestižni naslov Superbrands za leto
2007 v regiji Adriatic prejmeta Petrol
kot korporativna blagovna znamka in
njegova plačilna kartica Magna. Naslov
Superbrands je potrditev za odličnost pri
razvoju znamke in ponudbe. Nagrajuje
prepoznavnost, ugled, pravilno strateško
marketinško upravljanje blagovne
znamke in zaupanje, ki ji ga potrošniki
s svojo lojalnostjo izkazujejo.

S priznanji bogati november okrona še
družba Petrol Energetika d.o.o., ki
prejme nagrado za okolju prijazno
podjetje. Podeljujejo jo časopis Finance,
Agencija Republike Slovenije za okolje
in Ekološki sklad Republike Slovenije.

MAJ 2007

SEPTEMBER 2007

Uvedba kosovnih delnic

Koncesijska pogodba o
plinski oskrbi Komende

Prima kurilno olje – manj
obremenjuje okolje

Petrol Plin, d.o.o., z občino Komenda
podpiše koncesijsko pogodbo za gradnjo
plinskega omrežja, prek katerega bo
prebivalce Komende oskrboval z
zemeljskim plinom.

Petrol predstavi lastno okolju prijazno
izboljšavo, novo znamko ekstra lahkega
kurilnega olja – Prima kurilno olje.
Uporabnikom omogoča večjo učinkovitost
ogrevanja, daljšo življenjsko dobo
ogrevalnih sistemov in občutne finančne
prihranke, obenem pa manj obremenjuje
okolje. Več na www.petrol.si.

Na 16. skupščini delničarjev Petrola d.d.,
Ljubljana je bila sprejeta uvedba
kosovnih delnic. Za novega člana
nadzornega sveta je bil izvoljen Andrej
Bratož.
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Petrol izbran na razpisu
v Črni gori
Petrol d.d., Ljubljana je bil na javnem
razpisu v Črni gori izbran za ustanovitelja
skupnega podjetja s podjetjem
Montenegro Bonus.
JULIJ 2007

Marko Kryžanowski naj
menedžer v regiji
Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana
Marko Kryžanowski je prejel priznanje
»Najmenedžer 2007 JV in srednje Evrope«.

Petrol d.d. na spektaklu
Avto motor show
Družba se predstavi na največji
avtomoto prireditvi v Sloveniji
»Avto motor show«.

Imenovan delavski
direktor
Bojan Herman je na 23. seji sveta
delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana
ponovno imenovan za delavskega
direktorja za petletno mandatno obdobje
z začetkom 25. septembra 2007.

ši dogodki in dosežki
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DECEMBER 2007

Pravična trgovina odslej
tudi na servisih Petrol

Netko 2007 za
www.petrol-energetika.si

Petrol d.d., Ljubljana se vključi v
humanitarni projekt pravične trgovine,
ki ga v Sloveniji vodi društvo
Umanotera. Na petih bencinskih servisih
je moč kupiti prehrambne izdelke z
mednarodno oznako pravične trgovine.

Spletna stran hčerinske družbe Petrol
Energetika d.o.o., prejme zlato priznanje
Netko 2007 v kategoriji podjetij s področja
industrije, storitev, trgovine in financ.
Podeljuje ga Gospodarska zbornica
Slovenije (več na netko.gzs.si/slo/).

Odprt Tehnološki park
Ljubljana
Primer dobre poslovne prakse in
strateškega sodelovanja skupine Petrol na
področju učinkovite rabe energije.
Sodobna energetska centrala je delo
strokovnjakov skupine in deluje po načelih
trigeneracije1. Podjetjem in ustanovam
tehnološkega inkubatorja omogoča Petrol
energetske prihranke, popolno neodvisnost
in nemoteno oskrbo največjih odjemalcev
tudi ob izpadu celotnega elektroenergetskega omrežja. Avtomatizacija
upravljanja in daljinskega nadzora
zagotavlja enostavnost in preglednost.

1 Sočasna proizvodnja toplote, električne
energije ter hladu s pomočjo absorberjev.

L
S
I
L

E T N O
K U P I N
N D R U
J U B L J

P O R O Č I L O
E P E T R O L
Ž B E P E T R O L D . D . ,
A N A Z A L E T O 2 0 0 7

Razcvet na
trdnih temeljih

Kazalo
POSLOVNO POROČILO

9

POROČILO NADZORNEGA SVETA

151

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007 SKUPINE PETROL
IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA

161

Nadaljujemo začeto,
izpolnjujemo ciljano,
prebujamo sanjano.
Vi in mi.
Ustvarjamo in prenašamo,
varčujemo in preoblikujemo,
plemenitimo in si delimo.
Eno najdragocenejših stvari
na svetu – skupno energijo.
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SKUPINA PETROL

Za nami je dobro leto, pred nami
še večja odgovornost
Skupina Petrol je največja slovenska energetska skupina in
druga največja slovenska skupina po prihodkih. Leto 2007 je bilo
še eno leto organskega poslovnega razvoja, nadpovprečne rasti
vrednosti delnice in nadaljevanja strateške širitve v regiji.
Skratka, ni razloga, da ne bi bili še boljši.
Vodilno vlogo na domačem trgu, prepričljivo rast z novimi povezovanji, zanesljivost energetske
oskrbe in uvajanje čistejših rešitev smo v skupini uresničevali tudi v spremenljivih globalnih

razmerah. Primarno področje za Petrol sicer ostaja opravljanje naftno-trgovske dejavnosti. Svojo
vlogo strateškega energetskega ponudnika pa uspešno širimo.

Petrol je danes regionalni partner – za celovito energetsko oskrbo na poti in domu. Zanesljivost,

premišljena organska rast, brezpogojno spoštovanje narave in strateška prisotnost z rastočo mrežo
blizu štiristo bencinskih servisov v štirih državah. To so izhodišča našega delovanja in uspeha.
Odličnost gradijo tudi odprtost, prilagodljivost, inovativnost. Leto 2007 je zato prineslo nova

sodelovanja in uspešne naložbe v vse poslovne stebre, ki že dokazujejo svojo donosnost. Med njimi
so tudi energetske in okoljske storitve, kot so projekti učinkovite rabe energije za podjetja, lokalne
skupnosti in javne ustanove.

Velikost lahko vključuje prilagodljivost,
premišljena rast pa uresničevanje novih
priložnosti
Poleg lastne krovne znamke Petrol uspešno upravljamo z več izdelčnimi blagovnimi znamkami,
kot so uporabniška kartica Magna, mreža prodajaln Hip hop na bencinskih servisih ali okolju

prijaznejši Petrol Primadiesel. Potrditev dobrega dela so izmerjeno zadovoljstvo kupcev,2 dobri

finančni kazalci in priznanja poslovne in okoljske odličnosti, ki jih je Petrol prejel v letu 2007.3

Med njimi so »Trusted brands« Reader’s Digest, priznanje »Superbrands« 2007 za Petrol kot

korporativno znamko in kartico Magna ter Okolju prijazno podjetje za hčerinsko podjetje Petrol
Energetika.4 Dobra popotnica za razvoj in nove izzive.

2 Glej str. 107
3 Več na www.superbrandsinternational.com in www.petrol.si
4 Nagrado podeljuje časnik Finance v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Ekološkim skladom RS – tistim slovenskim podjetjem, »ki
dosegajo največje uspehe pri zmanjševanju obremenjevanja okolja in družbeno odgovornem ravnanju«. Petrol Energetika se bo junija 2008
potegovala za evropske okoljske nagrade European Awards for the Environment, ki jih podeljuje direktorat za okolje evropske komisije.

SKUPINA PETROL

POSLANSTVO

Zagotavljamo zaokroženost izbire
in zanesljivost oskrbe
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

Ustvarjati vrhunsko in trajnostno
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

Odgovornost je v uresničevanju
pričakovanj
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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STRATEŠKI CILJI SKUPINE PETROL 2006 – 2010

Vse to bomo dosegli kot
pomemben regionalni ponudnik
energetskih proizvodov in storitev
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.

PRISOTNOST SKUPINE

Kje deluje skupina Petrol
Na dan 31. decembra 2007

Avstrija
Slovenija
Hrvaška
Bosna in
Hercegovina

Ciper
Srbija
Albanija
Črna gora
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NOVE DRUŽBE V SKUPINI PETROL

julij 2007
• Rodgas, Bačka Topola: Petrol širi plinsko oskrbo v Srbiji

Družba Petrol d.d., Ljubljana v juliju in oktobru 2007 kupi večinski, 84,22-odstotni lastniški
delež v družbi »Rodgas a.d. za razvoj, održavanje gasne mreže i distribuciju gasa«, Bačka
Topola. Dejavnost družbe je distribucija plina po plinovodnem omrežju v Srbiji.

• Petrol in Oti: Ustanovitev družbe in začetek skupne dejavnosti na Kosovu

Petrol d.d., Ljubljana z družbo OTI C.O. J.S.C. ustanovi družbo PETROL – OTI – Slovenija

L.L.C., v kateri ima Petrol d.d., Ljubljana 51-odstotni delež. Novoustanovljena družba se bo
ukvarjala s trgovino s proizvodi iz nafte na območju Kosova.

• Začetek strateškega sodelovanja v Albaniji

Petrol d.d., Ljubljana soustanovi družbo Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A. in postane
njen 55-odstotni lastnik. Dejavnost družbe je veleprodaja proizvodov iz nafte na albanskem

trgu. Družba Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A ustanovi družbo Petrol Slovenia Tirana
Distribution SH.P.K., ki je v njeni 100-odstotni lasti.

avgust 2007
• Petrol Gas Group: Nov član skupine v Srbiji

Družba Petrol d.d., Ljubljana v Srbiji ustanovi družbo Petrol Gas Group d.o.o., ki se bo na

srbskem trgu ukvarjala s plinsko dejavnostjo. Družba je v 100-odstotni lasti matične družbe.

• Ustanovljen Petrol Bonus: Nadaljevanje energetskega sodelovanja v Črni gori

Petrol d.d. Ljubljana z družbo Montenegro Bonus ustanovi družbo Petrol – Bonus d.o.o., v kateri
imata obe družbi 50-odstotni delež. Novoustanovljena družba bo tržila plin in proizvode iz nafte
na področju Črne gore.

november 2007
• Nakup deleža v podjetju Istrabenz d.d.

Petrol d.d., Ljubljana je 14. septembra 2007 objavil namero za prevzem družbe Istrabenz,

holdinška družba, d.d. Matična družba Petrol je 10. oktobra 2007 objavila prevzemno ponudbo za
odkup delnic družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., po ceni 100 EUR za delnico. 26. oktobra
je bila cena zvišana na 110 EUR za delnico. Prevzemno ponudbo, ki se je iztekla 19. novembra
2007, je sprejelo 1.905 imetnikov delnic ciljne družbe. Ti so imeli v lasti 1.677.236 delnic, kar
predstavlja 32,38 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

SHEMA SKUPINE

Shema skupine Petrol
Na dan 31. decembra 2007
SKUPINA PETROL
NAFTNA DEJAVNOST
V SLOVENIJI

NAFTNA DEJAVNOST
NA TRGIH JV EVROPE

ENERGETSKA IN
OKOLJSKA 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
Sarajevo

PETROL SKLADIŠČENJE d.o.o.

PETROL TRGOVINA d.o.o., ZAGREB

PETROL VNC d.o.o.

PETROL d.o.o. BEOGRAD

PETROL GAS GROUP d.o.o.

RODGAS AD Bačka Topola

PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o.

MARCHÉ GOSTINSTVO d.o.o.

PETROL – BONUS d.o.o.

GEOPLIN d.o.o.

KARKASA, d.o.o.

PETROL – OTI – SLOVENIJA L.L.C.

AQUASYSTEMS d.o.o.

INSTALACIJA, d.o.o., KOPER

PETROL SLOVENIA TIRANA
WHOLESALE SH.A.

OGREVANJE PIRAN d.o.o.

GEOENERGO d.o.o.

PETROL SLOVENIA TIRANA
DISTRIBUTION SH.P.K.

Matična družba

Skupaj obvladovana podjetja

Odvisna podjetja

Pridružena podjetja

ISTRABENZ, d.d.
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POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA V LETU 2007

Ključne številke so delo skupine
SKUPINA PETROL

2007

Čisti prihodki od prodaje
Kosmati poslovni izid

2006

Indeks 07/06

2,1 mrd EUR

1,94 mrd EUR

109

228,5 mio EUR

211,6 mio EUR

108

Operativni poslovni izid

46,4 mio EUR

32,1 mio EUR

145

Poslovni izid iz poslovanja

50,5 mio EUR

47,1 mio EUR

107

Čisti poslovni izid

53,3 mio EUR

49,8 mio EUR

107

Kapital

439,5 mio EUR

396,3 mio EUR

111

Bilančna vsota

1.115 mio EUR

843 mio EUR

132

Naložbe v stalna sredstva

253,1 mio EUR

38,8 mio EUR

-

77 mio EUR

73 mio EUR

105

1

EBITDA2
Dobičkonosnost operativnega poslovanja3

1,26

1,18

106

HIR4

1,65

1,47

113

Zadolženost5

0,95

0,46

-

12,74 %

13,25 %

96

Čisti poslovni izid na kapital
Čisti poslovni izid na delnico6

22 EUR

19 EUR

115

Knjigovodska vrednost delnice7

186 EUR

168 EUR

111

Tečaj delnice na zadnji dan trgovalnega leta

908 EUR

494 EUR

184

2,1 mio ton

2,0 mio ton

104

262,9 mio EUR

215,7 mio EUR

122

2.944

2.768

106

380

361

105

Količina prodaje proizvodov iz nafte
Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta
in ostalega trgovskega blaga
Število zaposlenih (skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih
servisih) na dan 31. 12.
Število maloprodajnih mest na dan 31. 12.

1 Operativni poslovni izid = kosmati poslovni izid od prodaje - stroški iz poslovanja, ki ne vključujejo ekološke amortizacije in stroškov
sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru
2 EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija
3 Dobičkonosnost operativnega poslovanja = kosmati poslovni izid od prodaje / stroški iz poslovanja, ki ne vključujejo ekološke amortizacije
in stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru
4 HIR (Human investment ratio) = (operativni poslovni izid + stroški dela) / stroški dela. Stroški dela vključujejo vse stroške,
ki so povezani s stroški dela v skupini Petrol ter na franšiznih bencinskih servisih.
5 Zadolženost = (dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti) / kapital
6 Čisti poslovni izid na delnico = čisti poslovni izid obračunskega obdobja Petrola d.d. / tehtano povprečno št. izdanih navadnih delnic
brez lastnih delnic
7 Knjigovodska vrednost delnice = kapital Petrola d.d. konec obračunskega obdobja / št. izdanih navadnih delnic

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI V LETU 2007

Število bencinskih servisov

19

Naložbe v stalna sredstva
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Količinska prodaja proizvodov iz nafte
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2,0

49,8

1,9

40,0
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1,8
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50,0
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20,0

1,4
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1,1

0,0

1,0
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EBITDA

Prihodki od prodaje DAS in OTB
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ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN IZPOLNJEVANJA STRATEGIJE V LETU 2007

V znamenju zanesljive rasti
Nekateri vzroki, procesi in dejavniki, ki vplivajo na ključne
kazalnike minulega leta. Stroški in investicije so bili povezani
s širitvijo skupine, izvajanjem nekaterih strateških projektov in
dogajanjem na globalnem energetskem trgu.
V letu 2007 smo v skupini Petrol ustvarili 2,1 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je
9 odstotkov več kot v letu 2006.

Kosmati poslovni izid od prodaje je v letu 2007 znašal 228,5 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot
v letu 2006. Na višino kosmatega poslovnega izida v letu 2007 so v primerjavi z realizacijo v letu
2006 vplivali:

• 14 odstotkov večja količinska prodaja pogonskih goriv (motorni bencini in dieselsko gorivo),

vendar pa se je spremenilo razmerje med prodajo motornih bencinov in dieselskega goriva z 1:1,6
v letu 2006 na 1:2,0 v letu 2007, pri čemer je pri dieselskem gorivu modelska marža na domačem
trgu 6 odstotkov nižja kot pri motornih bencinih,

• višja modelska marža pri motornih bencinih in dieselskem gorivu na domačem trgu. Le-ta se je
spremenila oktobra 2006, kar pomeni, da je bil pozitiven vpliv dviga marže viden le v zadnjem
četrtletju leta 2006 ter celo leto 2007,

• večja količinska prodaja ostalih proizvodov iz nafte (avtomotivi, industrijska maziva, petrolejske
frakcije ipd),

• 22 odstotkov višji prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga ter
• 19 odstotkov manjša količinska prodaja ekstra lahkega kurilnega olja.

Stroški iz poslovanja skupine Petrol so v letu 2007 znašali 187,3 mio EUR, kar je 3 odstotke

več kot v letu 2006. Upoštevaje izločitev stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru, ki se
v enaki višini izkazujejo med drugimi poslovnimi prihodki, so celotni stroški znašali 183,7 mio

EUR in so bili višji v primerjavi z realizacijo leta 2006 za 1 odstotek. Stroške iz poslovanja skupine
Petrol je zaradi vsebinske povezave treba obravnavati v povezavi z drugimi poslovnimi prihodki.

Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2006 povečali predvsem na račun stroškov materiala
za vzdrževanje objektov in opreme ter stroškov energije. Stroški storitev so, upoštevaje izločitev
stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru, ki se v enaki višini izkazujejo med drugimi

poslovnimi prihodki, znašali 96,6 mio EUR in so bili višji v primerjavi z realizacijo leta 2006 za

ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
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5 odstotkov. V primerjavi z letom 2006 so se zaradi odpiranja novih bencinskih servisov zvišali
predvsem stroški franšize ter prispevki za poslovanje ob avtocestah. Povečali so se tudi stroški

vzdrževanja objektov in opreme ter stroški varovanja. Na račun večje prodaje proizvodov iz nafte
so se povečali tudi stroški skladiščenja. Višji so tudi stroški svetovalnih storitev, ki so večinoma

posledica izdelave študij za preučitev smotrnosti nakupov oziroma ustanovitev novih družb na trgih
JV Evrope. Posledica manjše prodaje ekstra lahkega kurilnega olja so nižji stroški prevozov blaga.
Stroški amortizacije so bili v primerjavi z lanskim letom 2 odstotka višji, nižji v primerjavi z
lanskim letom pa so bili odpisi vrednosti osnovnih in obratnih sredstev. Stroški dela so za

1 odstotek nižji od doseženih v lanskem letu. Glede na leto 2006 pa so se za 69 odstotkov povečali

drugi stroški, predvsem na račun stroškov sponzoriranja in donacij, ki jih namenjamo spodbujanju
športa in kulture in s tem podpiramo okolje, v katerem delujemo.

POVEČALI SO SE OPERATIVNI POSLOVNI IZID, POSLOVNI IZID
IZ POSLOVANJA, EBITDA IN ČISTI POSLOVNI IZID

Operativni poslovni izid5 skupine Petrol je v letu 2007 znašal 46,4 mio EUR, kar je 45 odstotkov

več kot v letu 2006. Dobičkovnost operativnega poslovanja6 je v letu 2007 znašala 1,26, kar

pomeni, da je bila ustvarjena 26-odstotna dodana vrednost nad stroški iz poslovanja, medtem ko
je v letu 2006 znašala 1,18. Produktivnost stroškov dela (HIR)7 je v letu 2007 znašala 1,65,

kar pomeni da je bila ustvarjena 65-odstotna dodana vrednost nad stroški dela, in presega HIR
realiziran v letu 2006, ki je znašal 1,47.

Poslovni izid iz poslovanja skupine Petrol je v letu 2007 znašal 50,5 mio EUR, kar je 7 odstotkov
več kot v letu 2006. Na višino poslovnega izida iz poslovanja so poleg zgoraj navedenega vplivali
tudi neto drugi poslovni prihodki, ki so v letu 2007 znašali 9,2 mio EUR in so 48 odstotkov nižji

kot v letu 2006. Drugi poslovni prihodki v letu 2006 vsebujejo 8,0 mio EUR drugih prihodkov, ki
se nanašajo na enkratne dogodke v letu 2006 (prejete odškodnine od države, vračilo nadomestil
stavbnega zemljišča in odprava vkalkuliranih obresti na tožbe).

5 Operativni poslovni izid = kosmati poslovni izid od prodaje – stroški iz poslovanja, ki ne vključujejo ekološke amortizacije in stroškov
sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru
6 Dobičkovnost operativnega poslovanja = kosmati poslovni izid od prodaje / stroški iz poslovanja, ki ne vključujejo ekološke amortizacije in
stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru
7 HIR (Human investment ratio) = (operativni poslovni izid + stroški dela) / stroški dela. Stroški dela vključujejo vse stroške, ki so povezani
s stroški dela v skupini Petrol ter na franšiznih bencinskih servisih.

Poslovni izid
iz poslovanja
v letu 2007 za
7 % višji kot
leto poprej
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EBITDA 2007:
+6%

EBITDA8 smo realizirali v višini 77 mio EUR in je 5 odstotkov višji od realiziranega v letu 2006.

80 odstotkov EBITDA je bilo ustvarjenega z naftno dejavnostjo z dopolnilno dejavnostjo prodaje

dopolnilnega asortimenta v Sloveniji, 11 odstotkov z naftno dejavnostjo z dopolnilno dejavnostjo
prodaje dopolnilnega asortimenta na trgih JV Evrope, preostalih 9 odstotkov EBITDA pa je bilo
ustvarjenega z energetsko in okoljsko dejavnostjo. Širitev poslovanja na trge JV Evrope ter na

področje energetske in okoljske dejavnosti se pozitivno kaže tudi v strukturi EBITDA, kjer se delež
teh dejavnosti povečuje (v letu 2007 se je povečal za 2 odstotni točki), zmanjšuje pa se delež naftne
dejavnosti z dopolnilno dejavnostjo prodaje dopolnilnega asortimenta v Sloveniji.

EBITDA skupine Petrol po dejavnosti

Naftna dejavnost v Sloveniji 80 %
Naftna dejavnost na trgih JV Evrope 11 %
Energetska in okoljska dejavnost 9 %

V skupini Petrol smo v letu 2007 realizirali neto finančne prihodke v višini 15,8 mio EUR, kar je

8 odstotkov več kot v letu 2006. Na višino neto finančnih prihodkov so v letu 2007 najbolj vplivali
neto finančni prihodki iz deležev v skupaj obvladovane in pridružene družbe v višini 10,2 mio

EUR. Pomemben vpliv so imeli tudi neto odhodki za obresti, ki so se povečali zaradi intenzivnih
naložbenih dejavnosti v zadnjem četrtletju leta 2007, ko smo na podlagi prevzemne ponudbe

pridobili 32,38-odstotni lastniški delež v podjetju Istrabenz holdinška družba d.d., ter zaradi širjenja
dejavnosti na trge JV Evrope z ustanavljanjem oziroma prevzemanjem družb na teh trgih.

Poslovni izid pred davki skupine Petrol je v letu 2007 znašal 66,3 mio EUR, kar je 10 odstotkov
več kot v letu 2006.

Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 53,3 mio EUR in je od čistega poslovnega izida
realiziranega v letu 2006 višji za 7 odstotkov.
8 EBITDA= poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija
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GIBANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na sestavo in strukturo sredstev in obveznosti v letu 2007,
so organska rast poslovanja, gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu, tečaj dolarja
ter intenzivne naložbene aktivnosti, ki so bile povezane z ustanavljanjem in prevzemanjem družb v
Sloveniji in na trgih JV Evrope.

Celotna sredstva skupine Petrol so na zadnji dan leta 2007 znašala 1,1 mrd EUR, kar je
32 odstotkov več kot konec leta 2006.

Struktura bilance stanja skupine
100 %
90 %
80 %

Kratkoročna
sredstva; 32 %;
353 mio €

Kratkoročne
obveznosti; 35 %;
388 mio €

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Dolgoročna
sredstva; 68 %;
762 mio €

20 %

Dolgoročne
obveznosti; 26 %;
287 mio €

Kapital; 39 %;
440 mio €

10 %
0%
aktiva

pasiva

Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo opredmetena osnovna

sredstva, ki znašajo 450 mio EUR. Dolgoročne naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe
znašajo 270 mio EUR in so se v letu 2007 povečale za 197 mio EUR, predvsem na račun nakupa

lastniškega deleža v podjetju Istrabenz holdinška družba d.d. in na račun širjenja dejavnosti na trge
JV Evrope z ustanavljanjem oziroma prevzemanjem družb na teh trgih.

USPEŠNO UPRAVLJANJE Z OBRATNIM KAPITALOM

Razmere na naftnem trgu in trgu dolarja, ki po svoji naravi sodita med najbolj nestanovitne

svetovne trge, so v letu 2007 močno vplivale na višino kratkoročnih sredstev skupine Petrol.

Obvladovanju kratkoročnih sredstev v skupini Petrol posvečamo še posebno pozornost. Obseg
potrebnih obratnih sredstev vpliva na obseg zadolževanja tako pri dobaviteljih kot pri bančnih

institucijah. Ker pa imamo zagotovljeno kratkoročno kreditiranje tako doma kot v tujini, se lahko
hitro odzivamo na spremembe obsega obratnih sredstev.

Celotna
sredstva
skupine leta
2007 za 32 %
višja
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Med kratkoročnimi sredstvi so se v letu 2007 najbolj povečale poslovne terjatve. Na višino terjatev
iz poslovanja sta v letu 2007 vplivali večja količinska prodaja proizvodov iz nafte in rast cen
naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu.

Visoke cene naftnih derivatov so vplivale tudi na povišanje vrednosti zalog. Fizično količino zalog
Višje cene
nafte zahtevajo
optimiranje
zalog in
poslovnih
terjatev

naftnih derivatov smo konec leta 2007 zmanjšali za več kot 25 odstotkov v primerjavi s koncem
leta 2006, vendar se je vrednost zalog zaradi višjih nabavnih cen povečala.

Kratkoročne poslovne obveznosti so se prav tako povečale zaradi rasti cen naftnih derivatov, vendar
pa so zaradi zmanjšanja obveznosti do države kratkoročne poslovne obveznosti na zadnji dan leta
2007 ostale na ravni konca leta 2006.

Skupina Petrol je imela denarna sredstva v terjatvah in zalogah v povprečju vezana 54 dni, svoje

obveznosti pa je poravnavala v povprečju v 43 dneh. 11-dnevno vezavo sredstev, kar pomeni več
kot 50 mio EUR obratnega kapitala, je financirala s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

Dolgoročne naložbe, ki so povezane s širjenjem poslovanja v Sloveniji in na trgih JV Evrope,
pa smo financirali predvsem z dolgoročnim zadolževanjem, kar je vplivalo tudi na kazalnike

zadolženosti. Razmerje med finančnimi obveznostmi9 in kapitalom (kazalnik D/K) je konec leta

2007 znašalo 0,95, medtem ko je na zadnji dan leta 2006 znašalo 0,46. Koeficient finančnega

vzvoda10 je konec leta 2007 znašal 48 odstotkov, medtem ko je bil konec leta 2006 28 odstotkov.

Navkljub porasti zadolžitve ostaja skupina Petrol finančno trdna ter zaradi svojega finančnega
položaja še vedno ohranja visok kreditni potencial za dolgoročno donosne projekte.

Koeficient finančnega vzvoda
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Neto dolg v mio €
Koeficient finančnega vzvoda v %

31. 12. 2007

9 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti
10 Finančni vzvod = (finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti) / (kapital+finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti)
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Petrol je s svojim poslovanjem v letu 2007 dokazal,
da učinkovito uresničuje strategijo in dosega strateške cilje
V skupini Petrol imamo zastavljeno jasno vizijo razvoja. S strateškim načrtom smo si zadali

dolgoročne cilje do leta 2010. Ti pokrivajo vsa ključna področja našega delovanja – finančno

uspešnost, skrb za zadovoljstvo kupcev, učinkovitost procesov ter skrb za zadovoljstvo zaposlenih.
Primerjava doseženih rezultatov leta 2007 s strateškimi cilji kaže, da je bilo leto 2007 resnično

uspešno. Vsi ključni finančni kazalniki poslovanja, kot so čisti poslovni izid, donos na kapital, čisti
poslovni izid na delnico, EBITDA ter dobičkovnost poslovanja so že presegli ciljne vrednosti leta

2010 ali pa njihove vrednosti kažejo na zelo ugoden trend, ki bo doseganje ciljnih vrednosti lahko
omogočil.

Splošno zadovoljstvo potrošnikov na bencinskih servisih v Sloveniji in zadovoljstvo kupcev

kurilnega olja, primerjalno s konkurenco v Sloveniji, prav tako presegata ciljne vrednosti za leto
2010. To je znak, da je stopnja zadovoljstva s Petrolovimi storitvami visoka.

Dobro izpolnjevanje načrtov razkrivajo kazalniki učinkovitosti procesov od števila bencinskih

servisov in plinskih koncesij do vseh področij prodaje in produktivnosti zaposlenih v skupini Petrol,
s katerimi smo strateško načrtovane vrednosti do konca desetletja že presegli ali pa smo jim zelo

blizu. Kazalnik doseganja tržnega deleža v Sloveniji zaradi vse ostrejše konkurence še ne dosega
zastavljenega cilja za leto 2010. Zato bomo prodajne aktivnosti še intenzivirali.
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Uspešnost izpolnjevanja strategije
in doseganje ciljev
Strateški cilji ključnih vidikov poslovanja skupine Petrol

Finančna uspešnost

Cilji

Kupci

Kazalec
Čisti poslovni izid

EM

Doseženo
2007

Ciljne vrednosti
2007

mio EUR

53,3

40,9

%

12,7

8,9

mio EUR

77,0

81,5

Donosnost na kapital
Rast

EBITDA1
Dobičkovnost poslovanja2
3
EPS (Čisti poslovni izid skupine Petrol/št.delnic )

Ohranjanje tržnega deleža
Skrb za
zadovoljstvo kupcev

1,4

1,4

EUR/delnico

26
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Tržni delež v Sloveniji po številu bencinskih servisov

%

65

na ravni leta 2006 (67)

Splošno zadovoljstvo potrošnikov na BS v Sloveniji4

med 0 in 100

84

vsaj na ravni leta 2006 (80)

Zadovoljstvo kupcev KO-EL primerjalno
s konkurenco v Sloveniji5

med 0 in 100

79

vsaj na ravni leta 2006 (77)

380

458

24
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Število bencinskih servisov
Število plinskih koncesij
Število plinohramov

Procesi

Čistilne naprave in drugi ekološki projekti

1.759

3.010

št. PE

46.000

91.000

7

23

mio t

2,1

2,1

Število TPF projektov
Rast

Količinska prodaja proizvodov iz nafte
Količinska prodaja zemeljskega plina
Prodaja električne energije
Distribucija električne energije

Zaposleni
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53

337.058

243.000

MWh

294.558

320.000

mio EUR

262,9

283,7

Naložbenje (brez naložbe v Istrabenz d.d.)

mio EUR

63,9

61,6

Indeks organizacijske klime

3,56

na ravni leta 2006 (3.6)

2.944

3.250

Zadovoljstvo zaposlenih6

Optimiranje števila
zaposlenih

Število zaposlenih
Produktivnost stroškov dela (HIR)

Razvoj zaposlenih

43,3

MWh

Prihodki od prodaje DAS in OTB

Skrb za zadovoljstvo
zaposlenih

Optimiranje stroškov dela

mio m3

7

Delež variabilnega dela plače v celotni plači, na
osnovi individualne uspešnosti posameznika
Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje in
usposabljanje
Povprečno število pedagoških ur izobraževanja in
usposabljanja na zaposlenega

ciljna vrednost kazalnika za leto 2010
je bila dosežena oziroma presežena

1,7

1,6

%

18

rast variabilnega dela v
celotni plači

%

70

90

število
pedagoških ur
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doseženi rezultat v letu 2007 kaže na ugoden trend,
ki bo omogočil doseganje strateških ciljev v letu 2010		

Stopnja doseganja
strateškega cilja
v letu 2007

doseženi rezultati v letu 2007 kažejo na potrebo po intenziviranju
aktivnosti z namenom doseganja strateških ciljev v letu 2010		

1 EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija		
2 Dobičkovnost poslovanja = (EBITDA+stroški iz poslovanja)/stroški iz poslovanja		
3 Brez lastnih delnic		
4 Na lestvici 0-100, vrednost 100 pomeni najvišje zadovoljstvo potrošnikov na BS		
5 Na lestvici 0-100, vrednost 100 pomeni najvišje zadovoljstvo kupcev KO-EL primerjalno s konkurenco
6 Na lestvici 1-5, vrednost 5 pomeni visoko zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko klimo
7 HIR = (Operativni poslovni izid+stroški dela)/stroški dela. Stroški dela vključujejo vse stroške, ki so povezani s stroški dela v skupini Petrol
ter na franšiznih bencinskih servisih

ODLOČUJOČI VPLIVI
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Kako so se oblikovale cene
naftnih derivatov
Kaj je pomembno vplivalo na poslovne rezultate in odločitve?
Zagotovo način oblikovanja cen naftnih derivatov na vseh trgih,
kjer deluje skupina Petrol. Vsak trg ima svoje značilnosti.
SLOVENIJA

Cene motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja so se v Sloveniji
do 8. oktobra 2007 oblikovale v skladu z uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki jo je
Vlada Republike Slovenije sprejela 28. septembra 2006 in je veljala od 9. oktobra 2006. Po

uredbi so se cene naftnih derivatov, ki so državno regulirane,11 spreminjale vsakih štirinajst dni

kot povprečna štirinajstdnevna borzna cena brez izločanja kotacij. Z uredbo so se spremenile tudi
marže pri motornih bencinih in dieselskem gorivu. Pri ekstra lahkem kurilnem olju pa so ostale
nespremenjene.

Z 9. oktobrom 2007 je v veljavo stopila nova uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki bo

veljala eno leto – do 9. oktobra 2008. Način izračunavanja prodajnih cen in višina bruto marže za
naftne derivate, ki so državno regulirane, pa ostajata nespremenjena.

Nova vladna
uredba bo
veljala do 9.
oktobra 2008

Bruto marže proizvodov iz nafte v Sloveniji so še vedno pod evropskim povprečjem. Pri motornih
bencinih dosegajo 78 odstotkov povprečne bruto marže v EU, pri dieselskem gorivu 74 odstotkov,
pri ekstra lahkem kurilnem olju pa le 56 odstotkov.

11 Gre za cene motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja.

Bruto marže
v Sloveniji še
vedno pod
evropskim
povprečjem
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HRVAŠKA

Cene naftnih derivatov – motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra lahkega kurilnega

olja – so na Hrvaškem prav tako državno regulirane. V letu 2007 so se oblikovale v skladu s

»Pravilnikom o utvrđivanju cijena naftnih derivata«, ki je bil v veljavi od 4. januarja 2007. Cene
so se spreminjale vsakih štirinajst dni po predpisani metodologiji ob pogoju, da se je cena pred
dajatvami zvišala ali znižala za več kot 2 odstotka.

Osnova za oblikovanje cen na Hrvaškem je podobna kot v Sloveniji. Gre za štirinajstdnevno

prilagajanje cen gibanju razmeram na svetovnem naftnem in deviznem trgu. Višina modelske marže
pa je bila tudi v letu 2007 višja od priznanih marž v Sloveniji.

BOSNA IN HERCEGOVINA

Na trgu BiH so se cene naftnih derivatov tudi v letu 2007 oblikovale prosto po tržnih pogojih.

SRBIJA

Cene naftnih derivatov v Srbiji so bile v letu 2007 državno regulirane in so se oblikovale v skladu
z »Uredbo o cenama derivata nafte«. Cene so se glede na veljavno zakonodajo pod določenimi
pogoji usklajevale vsakih petnajst dni.

GIBANJE CEN SUROVE NAFTE V LETU 2007

Tudi v minulem letu so cene surove nafte večinoma rasle. Konec leta so presegle 90 USD za
Povprečna
nabavna cena
surove nafte
na svetovnem
trgu leta 2007
je bila za 11 %
višja kot leta
2006

sodček. Gibale so se od 50,7 USD za sodček v januarju 2007 do 96,0 USD za sodček konec

decembra 2007. Povprečna nabavna cena surove nafte na svetovnem naftnem trgu je v minulem

letu znašala 72,4 USD za sodček, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2006. Cene proizvodov iz nafte
so posledično sledile temu trendu.

ODLOČUJOČI VPLIVI

Gibanje cene nafte v letu 2007
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TEČAJ AMERIŠKEGA DOLARJA

Povprečni menjalni tečaj ameriškega dolarja po srednjem tečaju Evropske centralne banke je v letu
2007 znašal 1,37 USD/EUR.

29

30

LETNO POROČILO PETROL 2007

DOGODKI PO KONCU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

januar 2008
• Petrol d.d., Ljubljana je z družbo Pinus TKI d.d., Rače soustanovil družbo BIO GORIVA, d.o.o.,
ki se bo ukvarjala s proizvodnjo biodiesla. Petrol d.d., Ljubljana ima v novi družbi 25-odstotni
lastniški delež.

februar 2008

• Nadzorni svet preuči in da soglasje za povezovanje na Hrvaškem

1. februarja 2008 se nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana na svoji 34. redni seji seznani

s potekom poslovnega povezovanja s hrvaško družbo Euro − Petrol, d.o.o., in da soglasje upravi
za nadaljnje aktivnosti. Nadzorni svet se obenem seznani in preuči potek drugih strateških
projektov v JV Evropi.

• »Petrol paket« - sodelovanje s Pošto Slovenije

1. februarja 2008 na 10 bencinskih servisih poskusno zaživi storitev »Petrol paket«, ki omogoča

hitro, enostavno in priročno oddajo paketov standardnih velikosti tudi zunaj delovnega časa pošt.

• Ustanovljen PETROL − INVEST

Ustanovljena je družba PETROL − INVEST, d.o.o., v kateri ima Petrol d.d., Ljubljana

100-odstotni lastniški delež in se bo na trgu Črne gore ukvarjala z investicijami v naftno dejavnost.

• Euro − Petrol, d.o.o.

Petrol d.d., Ljubljana je odkupil 51-odstotni delež v družbi Euro − Petrol, d.o.o., Reka.

NAČRTI ZA LETO 2008

PLAN 2008

10 ciljev, ki nam predstavljajo
izziv za leto 2008
Upoštevajoč globalne trende, gibanja na regionalnih trgih,
strategijo skupine, analizo tveganj, inovativni potencial, predanost
in izkušnje sodelavcev smo si za leto 2008 zadali konkretne cilje.
Cilji so zato, da jih uresničiš.
• Čisti prihodki od prodaje

2,3 mrd EUR ali 9 odstotkov več kot v letu 2007

• Poslovni izid iz poslovanja

56,3 mio EUR, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2007

• Naložbe v stalna sredstva skupine Petrol
112 mio EUR

• Prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol

2,1 mio ton ali za 1 odstotek več kot v letu 2007

• Prodaja plinov12 skupine Petrol

118,1 tisoč ton, kar je 63-odstotna rast glede na leto 2007

• Prodaja električne energije skupine Petrol

334.700 MWh, kar je za 1 odstotek manj kot v letu 2007

• Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga
282,9 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot v letu 2007

• Stanje zaposlenih

V skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih bo konec leta 2008 3.161 sodelavk
in sodelavcev, kar je za 217 več kot v letu 2007

• V maloprodajni mreži skupine Petrol bo konec leta 2008
439 bencinskih servisov

V Sloveniji 316, v Bosni in Hercegovini 39, na Hrvaškem 71, 3 v Srbiji, 6 na Kosovem
in 4 v Črni gori

• Plinske koncesije in plinohrami

Skupina Petrol bo v letu 2008 upravljala s 26 plinskimi koncesijami in 2.162 plinohrami

12 Utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in tehničnih plinov.
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Zanesljivi pri oskrbi,
prepričljivi v rasti
Petrol je imel dobro leto. Pravzaprav zelo dobro. Premišljene odločitve, pripravljenost na

spremembe, predanost izboljšavam in dobra komunikacija so samo nekatere od sestavin, s katerimi
smo ga skupaj ustvarili. Predvsem pa omogočili podlago za zanesljivo rast in visoko vrednost
družbe tudi v prihodnje.

Dobro leto pomeni nadpovprečne rezultate, izpolnitev ciljev in upravičenost zaupanja. Prvo in

drugo smo uspešno uresničili. Slednje lahko ocenijo samo naši delničarji. Petrol je v letu 2007

dosegel načrtovano navkljub nepredvidljivim okoliščinam. Nekatere med njimi presegajo naš vpliv
in so žal del družbene resničnosti. Takšni so številni geopolitični nemiri. Nekatere so nam v izziv.
Takšna je vse večja in aktivnejša konkurenca. Nekatere okoliščine pa so preprosto preizkus naše

predanosti, strokovnosti in pravočasne pripravljenosti. Tak je primer strožje okoljske regulative, ki
se ji je Petrol predčasno prilagodil z uvajanjem produktnih izboljšav.

V letu 2007 sta se nadaljevala negotovost na globalnih energetskih trgih in pritisk rastočega

povpraševanja, rasla je cena nafte. Videli smo tudi prve prepihe na finančnih trgih in negativne
korekcije pri napovedih gospodarske rasti. Takšna deloma predvidljiva gibanja ne ovirajo k

trajnostnemu delovanju usmerjenih družb, ki uvajajo alternativne modele, pri njihovi uspešnosti

poslovanja. Petrol to uresničuje z združevanjem prilagodljivosti in zanesljivosti, znanja in odprtosti.

Ustvarili smo rekorden čisti poslovni
izid – 7 odstotkov višji od leta 2006.
Dobro delo kažejo številke
V Petrolu smo v letu 2007 ustvaril rekorden skupni prihodek v višini 2,1 mrd EUR, kar je 9

odstotkov več kot v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 50,5 mio EUR. Čisti
poslovni izid je bil dosežen v višini 53,3 mio EUR in je od leta 2006 višji za 7 odstotkov.

Delničarjem smo izplačali dividende v višini 5,5 EUR na delnico. Rasli sta kapitalska in tržna
vrednost družbe.

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE
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V primerjavi s preteklim letom smo za 4 odstotke povečali količinsko prodajo proizvodov iz nafte.
S prodajo pogonskih goriv smo uspešno nadomestili izpad prodaje ekstra lahkega kurilnega olja,
ki je nastal zaradi visokih temperatur v zimskem času. Skupina Petrol je v Sloveniji prodala

80 odstotkov, na trge jugovzhodne Evrope pa 20 odstotkov celotne količinske prodaje proizvodov

iz nafte. Od skupno prodanih količin jih je bilo 51 odstotkov prodanih v maloprodaji, 49 odstotkov
pa v veleprodaji. V primerjavi s preteklim letom smo za 22 odstotkov povečali tudi prodajo

dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga. Skupina Petrol je imela konec leta 2007
maloprodajno mrežo 380 bencinskih servisov.

V primerjavi z letom 2006 smo za 4 odstotke povečali količinsko prodajo utekočinjenega

naftnega plina, prodajo zemeljskega plina pa za 13 odstotkov. Konec leta 2007 smo upravljali

s 24 koncesijami za oskrbo s plinom. Kupce smo oskrbovali prek 1.759 plinohramov za prodajo

utekočinjenega naftnega plina. Prodali pa smo 337.058 MWh električne in 45.566 MWh toplotne
energije.

V Petrolu smo v letu 2007 izvedli kar nekaj strateških razvojnih potez, za katere smo namenili

253 mio EUR. Rezultati so deloma vidni že danes, največje poslovne koristi pa bomo v skupini
z njimi ustvarili šele v bližnji prihodnosti. Med takšnimi pomembnimi procesi je prav gotovo

nadaljevanje širitve na trge JV Evrope. Najprej z nakupom verige bencinskih servisov od podjetja
Zovko na nekaterih ključnih lokacijah, kar bo povečalo našo aktivno prisotnost na hrvaškem trgu.

Pa tudi z ustanovitvijo novih družb. Z družbo Montenegro Bonus v Črni gori smo ustanovili skupno
podjetje Petrol – Bonus, v katerem ima Petrol polovični lastniški delež. Soustanovili smo družbo

Petrol – Oti – Slovenija na Kosovem z 51-odstotnim lastniškim deležem ter družbo Petrol Slovenia
Tirana Wholesale v Albaniji s 55-odstotnim deležem. Poglavitna dejavnost novih družb bo prodaja
proizvodov iz nafte na navedenih trgih.

Strateško uvajanje storitev energetske oskrbe pa je pospešeno potekalo tudi s postopki pridobivanja
novih plinskih koncesij v Srbiji. V ta namen smo kupili 84,22-odstotni delež v družbi Rodgas v
Bački Topoli in ustanovil družbo Petrol Gas Group v Novem Sadu.

Razvojna stabilnost, finančna moč in disciplina so povezane tudi z nadgradnjo portfelja in

premišljenostjo novih investicij. Med njimi je bila pridobitev lastniškega deleža v družbi Istrabenz,
ki bo omogočila uresničevanje korporativne razvojne strategije, to je postati ena vodilnih

energetskih družb na trgih JV Evrope, ter nadgradnjo procesa oskrbe s plinom. Razvojno strategijo
bomo nadgradili tudi s poslovnim povezovanjem s hrvaško družbo Euro – Petrol.

Nadaljevali so se pogovori z družbo Lukoil. Petrol je sicer že sredi leta 2006 sklenil okvirni

sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja s podjetjem Lukoil Europe Holdings B.V. Ker pa so

se kasneje stališča glede določitve razmerja med vrednostmi vložkov v skupno družbo razhajala,

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

smo na obeh straneh odstopili od nameravane ustanovitve. Ostali pa naklonjeni projektnemu in
dolgoročnemu poslovnemu sodelovanju.

Uspeh leta morda lahko res vidimo kot skupek dejavnikov in številk. A najprej smo ljudje.

Delničarji, partnerji, zaposleni, kupci, dobavitelji – s premišljenostjo odločitev, drznimi načrti

in iskrenim sodelovanjem. To me navdaja z zaupanjem v prihodnost družbe. Petrol z odgovorno

komunikacijo gradi dobre odnose s svojimi delničarji, s partnerji v dialogu oblikuje nove rešitve

in bogati izbiro za zadovoljstvo kupcev. Skupaj s sodelavci, ki predano uresničujejo črke strategij
v dejanja, rešujemo pogosto zelo težke naloge, skrbimo za prijazno ponudbo in naše okolje.

Vsi medsebojno odvisni gradimo to, kar Petrol ponuja – energetsko zanesljivost in svoj prispevek
k boljšemu življenju.

V Petrolu ne želimo dosegati trenutnih, ampak trajne rezultate. Uresničeni cilj je bilo uspešno leto.
V načrtu imamo dolgoročnejše stvari. Načela trajnostnega razvoja so zato vtkana v naše strateške
odločitve in vsakdanje delovanje. Današnje dodane vrednosti preprosto ne želimo ustvarjati na

račun prihajajočih generacij. Menim, in to rezultati družbe dokazujejo, da mora gospodarska rast

delovati v sožitju z družbo, lokalnimi skupnostmi ter varstvom okolja. To dokazujemo s stabilnostjo
in previdnostjo, a tudi z nadpovprečnim donosom. To so temelji naše zanesljivosti.

Vedeti, kdo si, pa pomeni vedeti, kam greš.
V Petrolu smo si zastavili jasno vizijo in strategijo razvoja. S strateškim načrtom smo si zadali
dolgoročne cilje do leta 2010. Ti pokrivajo vsa ključna področja našega delovanja - finančno
uspešnost, učinkovitost procesov ter skrb za zadovoljstvo kupcev in zaposlenih. Primerjava
doseženih rezultatov leta 2007 s strateškimi cilji kaže, da je bilo leto 2007 uspešno.

Večino ključnih strateških kazalnikov za leto 2010
dosegamo že danes.
Vsi ključni finančni kazalniki poslovanja, kot so čisti poslovni izid, donos na kapital, čisti poslovni
izid na delnico, EBITDA ter dobičkovnost poslovanja so že presegli ciljne vrednosti leta 2010 ali

pa njihove vrednosti kažejo na zelo ugoden trend, ki bo doseganje ciljnih vrednosti lahko omogočil.
To kaže na finančno uspešnost poslovanja, neprestano rast in povečanje dobičkonosnosti.

Splošno zadovoljstvo potrošnikov na bencinskih servisih v Sloveniji in zadovoljstvo kupcev

kurilnega olja, primerjalno s konkurenco v Sloveniji, prav tako presegata ciljne vrednosti za leto
2010. To je znak, da je stopnja zadovoljstva s Petrolovimi storitvami visoka. Kar potrjujeta tudi
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prejeta znamka zaupanja »Trusted brand« za bencinske servise ter prestižni naslov Superbrands, ki
ga je Petrol prejel kot korporativna znamka.

Dobro izpolnjevanje načrtov razkrivajo kazalniki učinkovitosti procesov, od števila bencinskih
servisov in plinskih koncesij do vseh področij prodaje in produktivnosti zaposlenih v skupini

Petrol, s katerimi smo strateško načrtovane vrednosti do konca desetletja že presegli ali pa smo

jim zelo blizu. Kazalnik doseganja tržnega deleža v Sloveniji zaradi vse ostrejše konkurence še ne
dosega zastavljenega cilja za leto 2010. Zato bomo prodajne aktivnosti še intenzivirali.

Finančno stanje skupine je trdno in
omogoča zanesljivo načrtovano rast.
Finančno stanje skupine Petrol je trdno in omogoča zanesljivo načrtovano rast skladno s strategijo
štirih razvojnih stebrov – naftno trgovske dejavnosti, plinske oskrbe, elektrike in energetskih
storitev z učinkovito rabo energije ter sistemskih okoljskih rešitev. Dobri rezultati so odsev

našega uspešnega prehoda iz naftne družbe v regionalno energetsko skupino. Danes ne tržimo le

energentov, ampak celostne energetske storitve. Od udobja na poti do topline na domu. Od celovite
plinske oskrbe do učinkovite rabe energije. Večina nas pozna po prijaznih bencinskih servisih,
a izvajamo tudi okoljske projekte. Prisegamo na znanje in smo vedno odprti za sodelovanje.
Vsako poslovno odločitev izvajamo odgovorno do njene finančne donosnosti, tehnološke
ustreznosti in okoljske prijaznosti.

Cilji za leto 2008
Delujemo in načrtujemo pregledno. Zato smo si za leto 2008 zastavili nove konkretne cilje.
V letu 2008 bomo realizirali 2,3 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje ter poslovni izid iz

poslovanja v višini 56,3 mio EUR. Prodali bomo 2,1 mio ton proizvodov iz nafte, 118,1 tisoč

ton plinov ter 334.700 MWh električne energije. Ustvarili bomo tudi 282,9 mio EUR prihodkov
od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga. Naša osrednja dejavnost bo
potekala prek 439 bencinskih servisov, povečali bomo tudi število plinskih koncesij in število
plinohramov.

Smelo zastavljenih ciljev pa ne bi bilo mogoče dosegati brez ustrezno usposobljenih zaposlenih.
Zato bi rad na koncu izrazil spoštovanje in hvaležnost vsem sodelavcem. Uprava lahko deluje
uspešno le, če deluje razvojno in strokovno odgovorno. Zanesljivost se rodi iz zaupanja.

POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE

Vodenje pa najprej predpostavlja poslušanje. V pogovorih se je rodilo mnogo idej, ki danes

v Petrolu delujejo na trgu. Ne slepimo se, da vemo vse – a vem, da skupaj lahko ustvarimo še
marsikaj dobrega. Za lastnike, kupce, partnerje in naravno okolje, kjer živimo. Tako bomo
z vso odgovornostjo, premišljenostjo in predanostjo delovali tudi vnaprej.

Bilo je uspešno leto. Čaka nas nadaljevanje.
Marko Kryžanowski,
predsednik uprave
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ČLANI UPRAVE

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

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 menedžmentu.

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 z začetkom 25. septembra 2002. Rojen leta 1951.
Po izobrazbi gimnazijski maturant. V Petrolu zaposlen od leta 1975.
Ponovno imenovan za novo petletno mandatno obdobje od 25. septembra 2007.13

13 Na 23. seji sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana, 18. septembra 2007.
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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 družbe,
internih aktih in na uveljavljeni ter splošno sprejeti dobri poslovni
praksi.
Družbo Petrol d.d., Ljubljana vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost. Uprava zastopa

in predstavlja družbo. Po statutu 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.

Skupno število članov uprave je najmanj tri in največ šest. Konkretno število članov uprave določi
nadzorni svet družbe s sklepom o imenovanju. V letu 2007 je bila uprava petčlanska.

Uprava družbe je problematiko s področja svojih pristojnosti v letu 2007 obravnavala na
51 sej uprave
in redno
poročanje
nadzornemu
svetu

enainpetdesetih sejah. Poleg formalnih sej je uprava izvrševala pristojnosti in odgovornosti v

dnevnem poslovanju ter pristojnosti in odgovornosti do skupščine, kot jih opredeljuje ZGD-1.
Aktivnosti v odnosu do nadzornega sveta je izvajala, kot jih opredeljuje četrto poglavje

Poslovnika o delu nadzornega sveta. Uprava je nadzornemu svetu redno poročala o poslovanju
družbe, predsednik nadzornega sveta in predsednik uprave pa sta imela v letu 2007 redne stike
in sta se posvetovala o strategiji, razvoju poslovanja in obvladovanju tveganj družbe. V letu

2007 ni bilo izrednih ali pomembnih dogodkov, zaradi katerih bi bil potreben sklic izredne seje

nadzornega sveta. Uprava je del svojih aktivnosti usmerjala v sodelovanje s svetom delavcev in
z reprezentativnim sindikatom delavcev skupine Petrol, kateremu je v letu 2007 tudi formalno
priznana reprezentativnost.

Mandat članov uprave traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Družbo zastopa in
predstavlja predsednik uprave skupaj s podpredsednikom ali posameznim članom uprave.

Podpredsedniki ali posamezni člani uprave zastopajo družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Zakoniti zastopniki – to so člani uprave – potrebujejo soglasje nadzornega sveta za pridobitev ali
odsvojitev lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitev družb in poslovnih enot.

SISTEM VODENJA IN UPRAVLJANJA

Prav tako za najem ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo pet odstotkov celotnega
kapitala družbe, ali druge posamične investicije, ki presegajo pet odstotkov celotnega kapitala.
Soglasje potrebujejo tudi za podelitev prokure in za dovolitev hipotek.
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 delničarjev 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.

Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev družbe mesec dni pred zasedanjem z objavo

v Uradnem listu Republike Slovenije, v časniku Delo in na borznem informacijskem sistemu

SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana. 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.

Uprava je v letu 2007 enkrat sklicala skupščino. Na skupščini dne 16. maja 2007 so bili delničarji
družbe seznanjeni z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve

letnega poročila za poslovno leto 2006. Odločali so o uporabi bilančnega dobička in podelitvi

razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006. Prav tako pa o imenovanju revizorja družbe
za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2007. Skupščina

družbe je odločala še o spremembi statuta v delu, ki se nanaša na osnovni kapital družbe – prehod
na evro in uvedba kosovnih delnic – ter o spremembi statuta v delu, ki se nanaša na nagrajevanje

članov nadzornega sveta. Odločala in potrdila je tudi imenovanje manjkajočega člana nadzornega
sveta, tako da je od dneva skupščine naprej nadzorni svet v popolni devetčlanski sestavi.

41

42

LETNO POROČILO PETROL 2007

NALOGE IN SESTAVA NADZORNEGA SVETA

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.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko izvoljeni
NS sestavlja
9 članov, trije
med njimi so
predstavniki
zaposlenih

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.

Aktivnosti in način delovanja nadzornega sveta v letu 2007 so podrobneje opisani v tem dokumentu
pod poglavjem »Poročilo nadzornega sveta«.

ČLANI NADZORNEGA SVETA

Viktor Baraga,
predsednik nadzornega sveta, predstavnik kapitala
Častni konzul Avstralije v Republiki Sloveniji.
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 16. julija 2005.
Imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.
Za predsednika nadzornega sveta za čas trajanja mandata imenovan 4. avgusta 2006.14

Milan Podpečan,
podpredsednik, predstavnik kapitala
Predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 5. aprila 2005.
Imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.

Matjaž Gantar,
predstavnik kapitala
Direktor družb KD Group in KD Holding.
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 5. aprila 2005.
Imenovan na 11. skupščini delničarjev 4. aprila 2005.
14 Na 20. seji nadzornega sveta.

ČLANI NADZORNEGA SVETA

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 14. marca 2006 imenovan za obdobje
od 14. marca 2006 do 5. aprila 2009.

Andrej Bratož,
predstavnik kapitala
Direktor podružnice Nove Ljubljanske banke d.d. v Trstu.
Na 16. skupščini delničarjev dne 16. maja 2007 imenovan za mandatno obdobje
od 16. maja 2007 do 5. aprila 2009.

Samo Gerdin
predstavnik zaposlenih
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 21. februarja 2005.

Cvetka Žigart,
predstavnica zaposlenih
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 21. februarja 2005.

Ciril Pirš,
predstavnik zaposlenih
Štiriletno mandatno obdobje z začetkom 21. februarja 2005.
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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. 12. 2005 s spremembami in dopolnitvami
z začetkom veljavnosti z dnem 5. 2. 2007) za obdobje
od 1. 1. 2007 do 27. 2. 2008.
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

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=1361&sid=JxI1BH3eKq45Ve3a

USKLAJENOST DELOVANJA Z DOLOČBAMI

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa. 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 oziroma 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:

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 potrebe
za njegovo dostopnost drugim deležnikom.

3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklicev 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.
7.3.4.: Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:

Družba nima notranjega akta družbe, ki bi poleg zakonskih določil in pravil dodatno predpisoval

pravila o omejitvah trgovanja. Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA

izjavo o varovanju notranjih informacij. Družba pa vodi sezname oseb, ki so jim dostopne notranje
informacije, vse v skladu z zahtevami Agencije za trg vrednostnih papirjev.

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, 27. 2. 2008
Predsednik uprave							

Marko Kryžanowski

Predsednik nadzornega sveta

Viktor Baraga

POROČANJE PO ŠESTEM ODSTAVKU 70. ČLENA ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Petrol d.d., Ljubljana kot družba, ki je zavezana 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 kosovne delnice, 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 2007 je
prikazan v poglavju Delnica družbe.
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Deset največjih delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2007 je navedenih
v poglavju Delnica družbe.

2. Omejitve prenosa delnic:
Vse delnice družbe so prosto prenosljive.
3. Kvalificirani deleži po ZPre-1:
31. decembra 2007 je na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o prevzemih glede na doseganje
kvalificiranega deleža:

• Slovenska odškodninska družba d.d. imetnica 412.009 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana,
kar predstavlja 19,75 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja,

• družba Istrabenz d.d. imetnica 329.797 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, kar predstavlja
15,81 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja,

• Kapitalska družba d.d. imetnica 172.639 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, kar predstavlja
8,27 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.
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

POROČANJE PO ŠESTEM ODSTAVKU

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 tako 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.

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 taki dogovori niso znani.
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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DELNICA DRUŽBE

81 %
Rast

Uresničevanje strategije se
ustvarjalno začne z idejami
in izvaja z dobrimi taktičnimi in
trajnostnimi rešitvami. Na koncu
leta pa se finančno dokaže
na enem mestu. Na borzi.
Z odgovornimi vlaganji
in premišljenimi odločitvami
smo spet ustvarili nekaj dobrega
za naše vlagatelje – rast vrednosti
naložbe in rast vrednosti delnice
za več kot štiri petine.
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DELNICA DRUŽBE

Doseči takšno rast je uspeh, še
pomembneje pa je zagotavljati
odgovoren razvoj družbe tudi jutri
Novo rekordno leto. Visoka rast vrednosti in prometa z delnico je
pozitivno zaznamovala minulo borzno in finančno leto skupine.
Tako smo ustrezno izpolnili svojo odgovornost. Premišljena
struktura naložb in razvojno naravnana politika omogočata
dolgoročno maksimiranje donosov in stabilnost organske rasti
tudi v prihodnje.
Petrolova delnica je uvrščena v prvo borzno kotacijo, na borzi pa kotira od 5. maja 1997 naprej.
V letu 2007 je bil na borzi dosežen promet z našo delnico v višini 258 mio EUR in je bil v
primerjavi s prometom v letu 2006 višji za 83,8 odstotka.

Naša delnica se je ponovno izkazala kot
dobra naložba, saj je njena rast v letu
2007 presegla 81 %
Od začetka leta 2001 do konca leta 2003 je rast delnice presegala rast indeksa SBI 20. Leta 2004
Rast delnice
je v zadnjih
treh letih
presegala
rast indeksa
SBI 20

se je porast obrnil v korist indeksa SBI 20, ki je presegel rast Petrolove delnice. V letih 2005, 2006
in 2007 pa se je razmerje znova obrnilo – rast Petrolove delnice je ponovno presegla rast indeksa
SBI 20.

Enotni tečaj delnice se je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2007 zvišal za 81,3 odstotke,
Septembra
2007 je tečaj
delnice Petrola
dosegel
rekordnih
1.001,34 EUR.

medtem ko je od začetka kotacije porastel za več kot enajstkrat. Povprečni tečaj delnice Petrola
d.d., Ljubljana, ki je znašal v letu 2007 763,67 EUR, je bil za 97,6 odstotka višji kot leto prej.
V začetku septembra 2007 je tečaj delnice dosegel 1.001,34 EUR, kar predstavlja rekordno
vrednost v celotnem obdobju njene kotacije na Ljubljanski borzi.

DELNICA DRUŽBE

DRUGO MESTO PO PROMETU NA LJUBLJANSKI BORZI

Dosežen promet na borzi v letu 2007 v višini 257,78 mio EUR je bil v primerjavi s prometom
v letu 2006 višji za 83,8 odstotka. V skupnem prometu na borznem trgu Ljubljanske borze je
predstavljal 13,4 odstotka, v prometu z delnicami borznega trga pa 14,1 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 21,48 mio EUR
poslov. Delnica Petrola je bila v letu 2007 stoodstotno likvidna.

Tržna kapitalizacija Petrola d.d., Ljubljana je na zadnji dan leta 2007 znašala 1,89 mrd EUR,

kar je 8,6 odstotka tržne kapitalizacije borznega trga. Petrol d.d., Ljubljana se je tako po tržni

kapitalizaciji tudi v letu 2007 povzpel na drugo mesto. Delnica družbe je tudi ena od treh delnic,
ki v indeksu SBI 20 predstavljajo več kot desetodstotni delež.

Tečaji delnice Petrola 2006 – 2007 v EUR
2007

2006

Najvišji tečaj

1.001,34

522,39

Najnižji tečaj

500,60

286,00

Povprečni tečaj v tekočem letu

763,67

386,53

Tečaj na zadnji trgovalni dan tekočega leta

907,58

493,91

81,30 %

66,53 %

965,30 %

439,19 %

Rast enotnega tečaja od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu
Rast povprečne vrednosti v tekočem letu glede na tečaj 5. 5. 1997
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Enotni tečaj in promet s Petrolovo delnico v letu 2007
1.090,00

5.000

1.040,00

4.500

990,00

4.000

940,00

Enotni tečaj (EUR)

3.000

840,00
790,00

2.500

740,00

2.000

690,00

Promet v delnicah

3.500

890,00

1.500

640,00

1.000

590,00

Promet v delnicah
Enotni tečaj EUR

21.12.2007

21.11.2007

18.10.2007

18.9.2007

17.8.2007

17.7.2007

14.6.2007

15.5.2007

10.4.2007

0
7.3.2007

490,00
2.2.2007

500

3.1.2007

540,00

FINANČNI KAZALNIKI DELNICE

Čisti poslovni izid poslovnega leta na delnico je znašal 22,23 EUR in je bil v primerjavi z letom
Čisti poslovni
izid na delnico
v primerjavi
z letom 2006
višji za dobrih
15 %

2006 višji za 15,4 odstotka. Denarni poslovni izid na delnico v višini 32,22 EUR se je glede na leto
prej povzpel za 9,2 odstotka. Kapitalska donosnost delnice pa je bila 83,8-odstotna. To skupaj z
1,11-odstotno dividendno donosnostjo predstavlja 84,9-odstotno donosnost delnice.

Razmerje med tržno ceno delnice konec leta 2007 in njeno knjigovodsko vrednostjo konec leta

2007, ki je znašala 186 EUR, je 4,9 in je višje, kot je bilo konec leta 2006. Razmerje med tržno

ceno delnice konec leta 2007 in doseženim čistim poslovnim izidom na delnico pa je znašalo 40,8.

Kapitalska in dividendna donosnost
delnice v letu 2007 skupaj 84,9 %
LASTNIŠKA STRUKTURA OSNOVNEGA KAPITALA

Največji posamični delničar s 412.009 delnicami ostaja Slovenska odškodninska družba. Sledi ji
Lastniška
struktura se
ni bistveno
spremenila

Istrabenz d.d. s 329.797 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še skupina Kapitalska
družba, Julius fond d.d. in Julius k.d.d., Vizija Holding d.d., Vizija holding ena d.d., Nacionalna
finančna družba 1 d.d., Delniški VS Triglav Steber I in sklada Kmečke družbe.

DELNICA DRUŽBE

Struktura osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana
na dan 31. decembra 2007

SOD 19,7 %
Notranji odkup 8,3 %
Skupina KAD 8,9 %
Banke 2,5 %
Zavarovalnice 1,2 %
Lastne delnice 1,2 %
Ostalo 40,8 %
Drugi finančni investitorji 17,4 %

Ob izteku leta je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 37.370 delnic oziroma 1,8 odstotka vseh
delnic. Samo število delničarjev se je z 42.566, kolikor jih je bilo konec leta 2006, znižalo na

40.397. Število delničarjev se sicer znižuje že vse od začetka poslovanja delniške družbe. Trend
upadanja pa se vse bolj umirja.

Največji delničarji družbe Petrol d.d., Ljubljana
na dan 31. decembra 2007
10 največjih delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31.12.2007
Delničar

Naslov

1

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.

MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

412.009

19,75 %

2

ISTRABENZ D.D.

CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2, 6000 KOPER

329.797

15,81 %

172.639

8,27 %

71.745

3,44 %

3

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA

4

JULIUS FOND d.d. in JULIUS k.d.d.

TRG SVOBODE 3, 2000 MARIBOR

Število delnic

Delež v %

5

VIZIJA HOLDING, D.D.

DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA

71.676

3,44 %

6

VIZIJA HOLDING ENA, D.D.

DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA

63.527

3,04 %

7

NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.

TRDINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

50.293

2,41 %

8

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER

SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA

45.900

2,20 %

9
10

KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSIBILNE

CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA

26.077

1,25 %

KD ID, DELNIŠKA ID, D.D.

CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA

25.807

1,24 %
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Število delnic v lasti članov Nadzornega sveta in Uprave na dan 31. 12. 2007
Ime in priimek

Število delnic

Delež v kapitalu

Nadzorni svet

Funkcija

775

0,04 %

Notranji člani

686

0,03 %

1.

Ciril Pirš

Član nadzornega sveta

552

0,0265 %

2.

Samo Gerdin

Član nadzornega sveta

39

0,0019 %

3.

Cvetka Žigart

Član nadzornega sveta

95

0,0046 %

89

0,004 %

Predsednik nadzornega sveta

21

0,0010 %

Zunanji člani
1.

Viktor Baraga

2.

Milan Podpečan

Podpredsednik nadzornega sveta

34

0,0016 %

3.

Matjaž Gantar

Član nadzornega sveta

34

0,0016 %

4.

Bojan Šrot

Član nadzornega sveta

0

0,0000 %

5.

Aleš Marinček

Član nadzornega sveta

0

0,0000 %

6.

Andrej Bratož

Član nadzornega sveta

0

0,0000 %

1.

Marko Kryžanowski

Uprava
Predsednik uprave

1.842

0,09 %

442

0,0212 %

2.

Igor Irgolič

Podpredsednik uprave

181

0,0087 %

3.

Alenka Vrhovnik Težak

Članica uprave

651

0,0312 %

4.

Boštjan Napast

Član uprave

151

0,0072 %

5.

Bojan Herman

Član uprave - Delavski direktor

417

0,0200 %

DRUGA POJASNILA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V SKLADU Z ZTVP-1

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 www.petrol.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. – seonet.ljse.si.
REZERVE ZA LASTNE DELEŽE

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana tudi v letu 2007 ni odkupovala. Na zadnji dan leta

2007 je imela družba 25.027 lastnih delnic oziroma 1,2 odstotka registriranega osnovnega kapitala.
Njihovo število se je zaradi izplačila nagrad upravi in članu nadzornega sveta družbe od prejšnjega
leta zmanjšalo za 731 delnic. Njihova skupna nabavna vrednost je 31. decembra 2007 znašala
2,6 mio EUR. Od tržne vrednosti delnic na ta dan je bila nižja za 20,1 mio EUR.

DELNICA DRUŽBE
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POLITIKA DIVIDEND ZA MAKSIMIRANJE DOLGOROČNIH DONOSOV

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, sodi med

najpomembnejše cilje naše razvojne strategije. 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 2007 je bila po sklepu skupščine za poslovno leto 2006 izplačana bruto dividenda na delnico

Uprava
družbe Petrol
zagovarja
dolgoročno
stabilnost
dividendne
politike

v višini 5,50 EUR.

Pregled izplačila dividend od leta 2003 do leta 2006
Poslovno obdobje

Skupni znesek dividend po sklepu skupščine

Bruto dividenda na delnico

6.248.962,7 EUR

3,0 EUR

2003
2004

7.860.919,0 EUR

3,8 EUR

2005

8.706.085,2 EUR

4,2 EUR

2006

11.474.655,5 EUR

5,5 EUR

VIŠINA BILANČNEGA DOBIČKA

Višina bilančnega dobička Petrola d.d., Ljubljana je v skladu z MSRP za leto 2007 znašala
47,4 mio EUR.

POMEN REDNE UDELEŽBE NA KONFERENCAH ZA VLAGATELJE
IN DOSTOPNOSTI INFORMACIJ

Družba Petrol d.d., Ljubljana ima reden program sodelovanja z domačimi in tujimi vlagatelji,
ki omogoča dobro obveščenost, pretok idej in nova strateška partnerstva. Program vključuje

javne objave, individualne sestanke in predstavitve ter javne predstavitve družbe. Med drugim

se redno udeležujemo konferenc za vlagatelje, ki jih vsako leto organizirajo Ljubljanska borza in
različne banke. V letu 2007 smo se udeležili šestih pomembnih mednarodnih konferenc: dnevov

slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani, Zagrebu, Stockholmu in Londonu, ki jih je organizirala
Ljubljanska borza v sodelovanju s partnerji, ter konferenc za vlagatelje v Avstriji, v Zuersu pod
okriljem Raiffeisen Centrobank in Stegersbachu pod okriljem Erste Bank.

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, ki ji lahko
pišete na naslov investitorji.informacije@petrol.si.

Predstavitev
vlagateljem
na šestih
pomembnih
konferencah

02

NAFTNO-TRGOVSKA
DEJAVNOST

Do
izpolnjevanja
in naprej

Vedeti, znati, iskati in sodelovati to so osnovni delci, ki jih
povezujemo v našem delovanju.
Vemo, v čem smo dobri.
To znamo razvijati. Uvajamo
boljše rešitve. V naši primarni
dejavnosti si tako vsako leto
prizadevamo izboljševati
izbiro in presegati zastavljeno.
Tudi lani nam je to uspelo.
In tudi tu se lahko še izboljšamo.
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PRODAJA PROIZVODOV IZ NAFTE, DOPOLNILNEGA ASORTIMENTA TER STORITEV

Presegli smo večino ciljev
Z usklajenim delovanjem smo v skupini minulo leto dosegli ali
celo presegli večino prodajnih ciljev. Štiriodstotna rast prodaje
proizvodov iz nafte v letu 2007 oziroma sedemodstotni presežek
prodajnih načrtov. Znotraj tega za četrtino večja prodaja
proizvodov iz nafte na trgih JV Evrope. Prodaja dopolnilnega
asortimenta je v skupini Petrol zrasla kar za 22 odstotkov, znotraj
tega na trgih JV Evrope za več kot 60 odstotkov. Vse to so uspehi
skupine, ne le posameznikov. Preseganje večine prodajnih
načrtov je dobra poslovna popotnica za nove izzive.
Dobro sodelovanje pomeni dolgoročno delovanje. To še kako velja za prodajo in trženje, kjer
zahtevnost povpraševanja vztrajno raste. Ustvarjajo tisti, ki prisluhnejo, razvijajo, a obenem
razmišljajo strateško.

Prodaja proizvodov iz nafte

Ustvarili smo 4 % večjo prodajo
proizvodov iz nafte od leta 2006
Kakšni so bili rezultati v letu 2007? Prodali smo 2,1 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 odstotke

več kot leta 2006 in 7 odstotkov več, kot je bilo načrtovano. V Sloveniji smo ustvarili 80 odstotkov
prodaje, na trgih JV Evrope pa 20 odstotkov.

V maloprodaji smo prodali 51 odstotkov prodanih količin, v veleprodaji pa 49 odstotkov. Prodaja
14 % večja
prodaja
pogonskih
goriv skupine
glede na leto
2006

na slovenskem trgu je bila na ravni prodaje v letu 2006. Na trgih JV Evrope pa smo dosegli

24-odstotno rast prodaje proizvodov iz nafte glede na leto 2006. Za 14 odstotkov pa je se je

povečala prodaja pogonskih goriv skupine Petrol. Predvsem zaradi tople zime in prehoda na cenejše
načine ogrevanja je bila prodaja ekstra lahkega kurilnega olja skupine Petrol za 19 odstotkov
manjša kot v letu 2006.

Sprememba razmerja v strukturi prodaje
pogonskih goriv – dieselsko gorivo raste

NAFTNO-TRGOVSKA DEJAVNOST

Na poslovanje pomembno vpliva gibanje razmerja med prodajo posameznih goriv. Razmerje med
prodajo motornih bencinov in dieselskega goriva se je v zadnjih petih letih bistveno spremenilo.
Poglavitni vzrok je sprememba v sestavi voznega parka kupcev. Tako se zmanjšuje količinska
prodaja motornih bencinov in povečuje količinska prodaja dieselskega goriva. Raven modelskih
bruto marž pri motornih bencinih na slovenskem trgu pa je višja za 6,7 odstotka.

Prodaja dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga
Rezultati v letu 2007 tudi pri prodaji dopolnilnega programa kažejo visoko rast. S prodajo
dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga smo tako v letu 2007 ustvaril 263 mio
EUR prihodkov od prodaje, kar je 22 odstotkov več kot v letu 2006 in 15 odstotkov več, kot smo
načrtovali. Skupina Petrol še vedno ustvari pretežni delež prihodkov od prodaje dopolnilnega
asortimenta in ostalega trgovskega blaga na slovenskem trgu, vendar pa prodaja na trgih JV Evrope
hitro narašča. To dokazuje 61-odstotna rast glede na leto 2006.

Dosegli smo 22 % rast in načrte presegli
za 15 %
Na slovenskem trgu je rast presegla 20 odstotkov. Toliko višji so bili prihodki od prodaje
dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga v primerjavi z letom 2006. Pregled
po segmentih, ki sestavljajo ponudbo, pa pokaže rast prihodkov od prodaje v vseh skupinah
dopolnilnega asortimenta. Največjo pa sta dosegli skupini loterije in tobačnih izdelkov.

Prodaja storitev
Rezultati skupine Petrol pri prodaji storitev v letu 2007 so prav tako presegli načrtovane. Večino
prihodkov od storitev v skupini Petrol ustvari matična družba, ki je v letu 2007 realizirala 27,7
mio EUR prihodkov od storitev, kar je za 5 odstotkov več, kot smo načrtovali, in 6 odstotkov manj
kot leta 2006. Med pomembnejše storitve v Petrolu uvrščamo prihodke od prevozov, avtopralnic,
čistilnih naprav, najemnin za gostinske objekte ter prihodke od plačilne kartice Magna. Zaradi
prehoda na evro so se za več kot 2 mio EUR znižali prihodki od provizij od plačil v tuji gotovini.
Prihodki od plačilne kartice Magna so bili v letu 2007 za 6 odstotkov višji kot leto poprej.
2 odstotka višji so bili prihodki od avtopralnic, 21 odstotkov nižji pa prihodki od prevozov. Med
vzroki za slednje so topla zima, prehod na cenejše energente in zaradi tega manjši obseg prodaje
ekstra lahkega kurilnega olja kot v letu 2006.
Prodajne številke skupaj z rezultati raziskav govorijo o visoki stopnji zaupanja, ki jo med kupci
uživajo izdelki in storitve skupine Petrol. Njihova nakupna izkušnja, zahtevnost, kritičnost in
odločitve so pomembni usmerjevalniki za še boljšo, konkurenčno in okolju prijaznejšo izbiro.
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Petrol prejel znamko zaupanja »Trusted brand«
V okviru raziskave, ki jo izvaja revija Reader’s Digest, se je Petrol uvrstil med najuglednejše
slovenske blagovne znamke. Raziskava velja za eno največjih evropskih raziskav o odnosu
potrošnikov do izdelkov in storitev za široko potrošnjo. V letu 2007 je bila raziskava prvič

izvedena med slovenskimi naročniki revije, ki so v različnih kategorijah izdelkov in storitev
izbirali tiste blagovne znamke, v katere najbolj zaupajo. Izbira temelji na podlagi zaznane
kakovosti in pozitivne osebne izkušnje. Med bencinskimi servisi je naslov osvojil Petrol.

AKTIVNOSTI, KI SO PRIPOMOGLE K DOBRIM PRODAJNIM REZULTATOM

Širitev poslovanja in posodobitev servisov
Skupina izvaja širitve poslovanja na najboljših lokacijah in posodobitve servisov z večjim
prodajnim potencialom.

Pomembne izboljšave za boljšo izbiro
Uspešno je stekla prodaja učinkovitejšega dieselskega goriva višje kakovosti »Primadiesel«, ki
se je dobro uveljavilo na trgu in si hitro ustvarja zaupanje med porabniki. Prodajo sta posredno

povečala tudi uvajanje dodatka AdBlue za čistejše izpuhe tovornih vozil ter uvajanje hitrih točilnih
agregatov za dieselsko gorivo za večja vozila.
Prilagajanje prometnim trendom
Petrol je izkoristil povečanje tranzitnega prometa. Delovni čas prilagajamo sezonskim prometnim
tokovom in potrebam kupcev.
Celovitost ponudbe
Na uspešno prodajo dopolnilnega asortimenta vpliva širok izbor blagovnih skupin, redno

dopolnjevanje asortimenta z aktualnimi artikli, prodajne akcije, planogrami in druge akcije

pospeševanja prodaje. S celovito ponudbo industrijskih maziv pa se je Petrol na slovenskem trgu
uveljavil kot kompetenten ponudnik in svoje znanje uspešno širi tudi na trge JV Evrope.
Strateški pomen veleprodaje
Veleprodaja zajema približno polovico celotne prodajne pogače skupine. Petrol je dobre rezultate

pri veleprodaji ustvaril tudi s prodajo večjim lastnikom bencinskih servisov. Pomemben dejavnik pri
prodajnem uspehu pa predstavlja strateška pokritost Slovenije s sedeži območnih enot veleprodaje.

NAFTNO-TRGOVSKA DEJAVNOST

Maloprodajna mreža skupine Petrol je konec leta 2007 obsegala 380 bencinskih servisov. Od tega
307 v Sloveniji, 36 v Bosni in Hercegovini, 32 na Hrvaškem, 3 v Srbiji ter 2 bencinska servisa na
Kosovem. Storitve bencinskih servisov dopolnjuje 87 avtopralnic, 74 barov, 7 avtomehaničnih
in vulkanizerskih delavnic ter 30 hitrih servisov TIP STOP. Slednji so namenjeni vzdrževanju
tovornih in osebnih motornih vozil ter poslujejo po sistemu franšize.

PETROL IN KONKURENCA
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Mreža 380
bencinskih
servisov
z dodatno
ponudbo,
87 avtopralnic,
74 barov in
30 hitrih
servisov
TIP STOP

V Sloveniji pokriva dejavnost maloprodaje pogonskih goriv 19 trgovcev. Po številu bencinskih

servisov Petrol d.d., Ljubljana s svojimi 307 bencinskimi servisi obvladuje 65-odstotni tržni delež.
Njegovo konkurenčno prednost predstavlja vodilni položaj na tranzitnih poteh s poudarkom na

avtocestnih lokacijah, ključnih mestnih in obmejnih lokacijah. Skupina Petrol pa postaja s stalno
strateško širitvijo svoje maloprodajne mreže vse pomembnejši energetski ponudnik tudi na trgih
JV Evrope.

Petrol ima med bencinskimi servisi
v Sloveniji 65-odstotni delež
Številna konkurenca je tržno dejstvo in izziv tudi na veleprodajnem področju. Številni manjši

prodajalci in druga naftna podjetja skušajo s privlačnimi ponudbami pridobivati nove kupce. Na
to smo uspeli učinkovito odgovoriti z aktivnim izboljševanjem in prilagajanjem ponudbe v naši
prodajni mreži.

KARTICA MAGNA – UPORABNIŠKA PREDNOST IN
STRATEŠKO TRŽNO ORODJE

Petrol s pomočjo kartice Magna že leta gradi lastno mrežo za direktni marketing in vzpostavitev
celovitega sistema upravljanja menjalnih procesov s potrošniki (CRM). Uporabnost in

pozicioniranje kartice, ki se uporablja »ob in na poti«, ponuja imetnikom vrsto ugodnosti –

od popustov do obročnega odplačevanja. Kot uspešno se je izkazala tudi uvedba Petrolovih

predplačilnih kartic, ki omogočajo varno, zanesljivo in udobno nalaganje t.i. elektronskega denarja.

Magna je kot odlična blagovna znamka
v letu 2007 prejela naziv Superbrands
Konec leta 2007 je bilo izdanih več kot 80.000 plačilnih kartic za fizične osebe. Število izdanih
kartic za pravne osebe je preseglo številko 100.000. Od teh jih je prek 9.000 izdanih na trgih

Magno
uporablja več
kot 190.000
uporabnikov
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JV Evrope. Petrol je za potrebe mednarodnega transporta izdal tudi več kot tisoč naftnih kartic

Uta-Petrol. Njihova uporaba je mogoča na vseh bencinskih servisih skupine Petrol in na številnih
bencinskih servisih v več kot 30 drugih državah.

Strateške naloge do leta 2010
V Sloveniji bomo

• utrdili svoj položaj tržnega vodje na področju kompetentnosti, kakovosti in celovite ponudbe
• povečali prodajo goriv in drugih naftnih proizvodov za 4 odstotke glede na leto 2006
• povečali prodajo nenaftnega blaga za okrog 40 odstotkov glede na leto 2006
• širili obseg dodatnih storitev na bencinskih servisih in ob njih

• povečevali število uporabnikov Petrolovih plačilnih kartic in pospeševali pogostnost njihove
uporabe ter

• na svoja prodajna mesta vpeljevali nove hitro rastoče segmente nenaftne ponudbe.
Na trgih JV Evrope bomo

• širili obseg maloprodajne mreže

• povečali obseg poslovanja na veleprodajnem področju
• veljali za zanesljivega in kakovostnega partnerja
• pospeševali kartično poslovanje in

• povečali obseg prodaje nenaftnega blaga.

Projekt z družbo Lukoil
Petrol in Lukoil sta v letu 2006 sklenila okvirni sporazum o ustanovitvi
skupne družbe. Ob usklajevanju osnovnih predpostavk za določitev
vrednosti deležev so nastala pomembna razhajanja in družbi sta od prvotne
namere odstopili. Še vedno pa obstaja želja po skupnem sodelovanju.
Obe vodstvi sta prepričani, da bi bilo to koristno za obe strani.
Prvo poglavje poslovnega zbliževanja se je pričelo poleti leta 2006, ko sta družbi Petrol d.d.,
Ljubljana in Lukoil Europe Holdings B.V. sklenili okvirni sporazum o ustanovitvi skupnega

podjetja Petrol – Lukoil d.o.o. Njegova ključna dejavnost bi bila prodaja naftnih proizvodov na
območju srednje in jugovzhodne Evrope. Petrol bi imel skladno s podpisanim sporazumom v

družbi 51-odstotni, Lukoil pa 49-odstotni lastniški delež. Partnerstvo bi družbama omogočilo

širitev na celotnem prostoru srednje in jugovzhodne Evrope, cilj pa bi bil zagotavljanje stabilne
oskrbe s kakovostnimi naftnimi derivati uporabnikom v regiji.

NAFTNO-TRGOVSKA DEJAVNOST
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Različna stališča ne izključujejo
partnerskega sodelovanja v prihodnosti
Okvirni sporazum je vseboval ambiciozen terminski načrt. Projektni skupini obeh družb sta

najprej posamično preučili davčne, finančne in poslovne vidike ustanovitve nove družbe, nato pa
začeli usklajevati temeljne koncepte njenega delovanja. Ob usklajevanju osnovnih predpostavk

za določitev vrednosti vložkov v skupno družbo pa se je izkazalo, da se stališči obeh družb glede

vrednosti vložkov v skupno podjetje bistveno razlikujeta. Hkrati so se spremenile tudi razmere na
finančnokapitalskih trgih.

ZBLIŽEVANJE, A NE POENOTENJE

Različnih stališč glede določitve razmerja med vrednostmi vložkov v skupno družbo žal ni

bilo mogoče poenotiti. Družbi sta zato odstopili od namere ustanovitve skupne družbe, a ostali
naklonjeni poslovnemu sodelovanju. Upoštevajoč skupno željo po sodelovanju in strateške

premike na trgih v regiji sta družbi ugotovili, da bi bilo koristno identificirati in preučiti dodatne
primerne oblike poslovnega sodelovanja. V zadnjem obdobju se namreč na naftnih trgih srednje

in jugovzhodne Evrope dogajajo pomembne strukturne spremembe v smeri oblikovanja celovitih
energetskih sistemov. Ta tržna gibanja pa od vseh sodelujočih na trgu zahtevajo temeljite
prilagoditve do sedaj veljavnih poslovnih modelov na ključnih segmentih energetike.
PRIHODNOST JE V STRATEŠKEM PROJEKTNEM SODELOVANJU

Družbi Petrol d.d., Ljubljana in Lukoil Europe Holdings B.V. sta se po evaluaciji možnih oblik
poslovnega sodelovanja decembra leta 2007 odločili, da bosta v naslednjem obdobju lahko

sodelovali. Partnerske oblike skupnega delovanja se odpirajo na področju posameznih novih

projektov naftne dejavnosti v jugovzhodni Evropi. Družbi nameravata tudi nadgraditi že danes

uspešno sodelovanje na področju nabave in logistike naftnih derivatov. Temeljni cilj obeh družb

je jasen – povečevanje vrednosti za njune lastnike, kar je možno doseči le z intenzivnim iskanjem
novih poslovnih priložnosti. Če bodo tržne razmere v prihodnosti temu naklonjene, družbi ne
izključujeta možnosti nadaljnjega poglabljanja njunega siceršnjega sodelovanja.

Strateški
tržni premiki
v srednji in
JV Evropi
zahtevajo
prilagoditve
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NABAVA IN LOGISTIKA PROIZVODOV IZ NAFTE IN DOPOLNILNEGA ASORTIMENTA

Poglabljamo sodelovanje
z največjimi
Zanesljivost ponudbe zagotavlja, poleg lastnih skladiščnih
zmogljivosti, predvsem zanesljivost nabave. Nabava naftnih
derivatov v skupini Petrol poteka prek največjih multinacionalnih
naftnih družb. Dolgoletno sodelovanje z uglednimi dobavitelji daje
Petrolu status partnerja. Vsi dobavitelji pa morajo za svoje blago
zagotavljati brezpogojno skladnost z evropskimi okoljskimi in
energetskimi standardi.
Petrol vedno išče alternative, ki omogočajo prilagajanje tržnim gibanjem in zahtevam kupcev.

Poleg strateško pomembnih poti zato ne zanemarja novih možnih virov dobave, ki jih pogojujejo
globalne spremembe in nove kapitalske povezave v našem okolju, predvsem v JV in V Evropi.

Izbira in sodelovanje pri nabavi potekata skladno z dolgoročnimi finančnimi cilji, strateškimi načrti
in ekološko usmeritvijo družbe. Pri izbiri dobaviteljev sta odločilna predvsem dva dejavnika:
• stroga skladnost s standardi: vsi nabavljeni derivati morajo ustrezati veljavnim evropskim
standardom in odredbam,

• nabavna cena in pogoji: zagotavljati morajo najmanjše stroške nabave.
PRI NABAVI DOPOLNILNEGA ASORTIMENTA SLEDIMO NAČELOM
OPTIMIZACIJE IN POSLOVNEGA PARTNERSTVA

Nabava dopolnilnega asortimenta poteka pri proizvajalcih in uradnih distributerjih. V postopkih
Zagotavljanje
pravočasne
razpoložljivosti
ustreznega
blaga

nabave vedno sledimo načelom poslovnega partnerstva. Ključna naloga nabave je zagotoviti

pravočasno razpoložljivost ustreznega blaga za trženje. Cilj je optimizacija celotnega procesa

nabave in prodaje dopolnilnega asortimenta. Veliko pozornosti usmerjamo v zagotavljanje novosti
v ponudbi in v dogovore z dobavitelji za akcijske ponudbe.

NAFTNO-TRGOVSKA DEJAVNOST

UČINKOVITEJŠA LOGISTIKA PROIZVODOV IZ NAFTE
LAHKO POMEMBNO ZNIŽA STROŠKE

Pri logistiki proizvodov iz nafte smo tudi v letu 2007 uresničevali svoje strateške cilje. Izvajali smo
nadzor preskrbovalne verige goriv – od skladišča do rezervoarja na bencinskem servisu oziroma

končnega kupca. Pomembno smo znižali izgube s stalnim sistemom nadzora vseh merilnih naprav
v preskrbovalni verigi ter naključnim preverjanjem vseh izvajalcev logističnih storitev.

Inovativnost in prilagodljivost tržnim potrebam smo v letu 2007 uresničevali tudi na področju

logistike. V podjetju Instalacija Sermin in v dogovoru z uporabniki skladišča je bil tako zgrajen

dodaten rezervoar za skladiščenje tekočih goriv. Omogočil bo še večjo kakovost pri skladiščenju
blaga. Vzporedno so potekale aktivnosti za zagotavljanje skladiščnih zmogljivosti na trgih
JV Evrope.

Vodili pri logistiki dopolnilnega programa sta zanesljivost in prilagodljivost. Logistika dopolnilnega
asortimenta poteka prek skladiščno-distribucijskih centrov, dnevno sveže blago pa se dobavlja
neposredno na maloprodajna mesta.

Strateške naloge do leta 2010
Pri nabavi naftnih derivatov bomo

• iskali alternativne nabavne vire in poti

• izboljševali nabavne pogoje na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol
Pri nabavi dopolnilnega asortimenta bomo

• stalno izboljševali nabavne pogoje, tako s stališča finančnih pogojev kot s stališča
inovativnosti ponudbe za kupce

Pri logistiki bomo

• zagotavljali tehnično brezhibno delovanje skladiščnologističnega procesa

• še naprej optimizirali skladiščne zmogljivosti in tako povečevali učinkovitost logistične
verige in

• skrbeli za optimizacijo zalog
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PROIZVODNJA, PRODAJA IN
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE IN
TOPLOTNE ENERGIJE
OKOLJSKA DEJAVNOST
PROJEKTI UČINKOVITE RABE
ENERGIJE

ˇ
Uresnicujemo
to,
kar je pri srcu
naravi

Narava je navdih za ustvarjanje
in poslovanje. Samo če spremljaš
od blizu, lahko vidiš daleč.
Odgovorno energetsko
in okoljsko delovanje v skupini
Petrol dokazujemo s celovito
energetsko ponudbo, ki prinaša
dolgoročne donose. Čistejše
rešitve imajo mnogo oblik.
Energetski projekti prihodnosti
pa se bodo poleg njihove
izvedljivosti merili po njihovem
vplivu na okolje. Ustvarjamo jih
že danes.
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PRODAJA IN DISTRIBUCIJA PLINA

Več čiste topline
Plini postajajo vse popularnejša izbira. Zemeljski za učinkovitejše,
okolju prijaznejše ogrevanje gospodinjstev, ustanov in podjetij.
Utekočinjeni naftni za gospodinjstva, industrijo, gostinstvo in
čistejši pogon vozil. V skupini Petrol smo v letu 2007 uspešno
nadaljevali trženje in oskrbo s plinom, pri čemer smo skoraj za
desetino presegli prodajne dosežke v letu 2006. Skupina tako
celovitost svoje energetske ponudbe širi in zaokrožuje tudi na
tem strateško pomembnem področju. Pridobljeni sta bili še dve
novi koncesiji.

Utekočinjeni naftni plin realna alternativa
tudi na cestah

Zgledi vlečejo:
Petrol gradi čistejšo floto vozil na avtoplin
Skupina Petrol omogoča uporabnikom že od leta 2005 v svoji ponudbi na bencinskih

servisih nakup avtoplina ali utekočinjenega naftnega plina (UNP). Ta stranski produkt pri

predelavi nafte predstavlja energetsko učinkovito in okolju prijazno gorivo, saj pri popolnem
zgorevanju mešanice ogljikovodikov butana in propana poleg toplote nastajata le še para in
ogljikov dioksid. Njegova uporaba vztrajno raste in prispeva k uresničitvi ciljev kyotskega
sporazuma pri omejevanju in zmanjševanju toplogrednih plinov.

V skupini Petrol smo se ob intenzivnem trženju odločili, da k uveljavljanju tega čistejšega

energenta v prometu pripomoremo tudi s svojim zgledom. Leta 2007 smo uvedli prvih deset
vozil od načrtovane okolju prijazne hišne flote. Obenem načrtujemo v Sloveniji nadgradnjo

30 bencinskih črpalk z modulom za avtoplin. Tako bo čistejša energija za pogon avtomobilov
na voljo uporabnikom v vseh slovenskih mestih. Lani se je prodaja avtoplina na bencinskih
črpalkah Petrol v Sloveniji skoraj podvojila.

PRODAJA IN DISTRIBUCIJA PLINA
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V skupini Petrol strateško širimo oskrbo s plinom in smo ob koncu leta 2007 upravljali s

štiriindvajsetimi plinskimi koncesijami. Od tega jih je devetnajst pokrivalo oskrbo z zemeljskim
plinom, pet pa oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom. Upravljanje s koncesijami je razdeljeno

med matično in odvisnimi družbami skupine. Z devetnajstimi koncesijami upravlja družba Petrol

Plin, d.o.o., (tri koncesije so v lasti matične družbe Petrol d.d., Ljubljana), s štirimi upravlja Petrol

24 koncesij
in 1.759
plinohramov
ob koncu
leta 2007

Energetika d.o.o, z eno pa Rodgas AD v Bački Topoli.

V občini Pečinci v Srbiji, v kateri ima Petrol Gas Group d.o.o., pravico do gradnje distribucijskega
omrežja in distribucije zemeljskega plina, je potekalo pridobivanje dokumentacije za gradnjo
plinovodnega omrežja.

Prodali smo 9 % več plinov kot
v letu 2006
RAST IN REZULTATI OSKRBE S PLINOM

Kupce smo konec leta oskrbovali prek 1.759 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega

plina. V skupini Petrol smo prodali 72,4 tisoč ton plinov15, kar je 9 odstotkov več kot v letu 2006.
V letu 2007 smo pridobili dve novi koncesiji za oskrbo z zemeljskim plinom, eno v Sloveniji

in eno v Srbiji. Število plinohramov se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za 187. Prodaja

utekočinjenega plina za pogon vozil, ki ga je Petrol konec leta 2007 v Sloveniji prodajal na petih
bencinskih servisih, je skoraj za dvakrat presegla prodajo leta 2006. Hkrati smo uspeli povečati
prodajo utekočinjenega naftnega plina v Bosni in Hercegovini. Prodaja zemeljskega plina se je

povečala za 13 odstotkov glede na leto 2006, predvsem zaradi prodaje zemeljskega plina družbe
Rodgas AD, ki je bila v skupino Petrol vključena v letu 2007.

15 Skupina plini vključuje prodajo utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in tehničnih plinov

Prodaja
avtoplina
v letu 2007
se je skoraj
podvojila
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Strateška širitev v JV Evropo

Petrol Gas Group in Rodgas a.d. –
nova člana skupine
Petrol je v letu 2007 odločno in premišljeno vstopil na srbski energetski trg. Z nakupom

deleža v podjetju Rodgas AD Bačka Topola in z ustanovitvijo družbe Petrol Gas Group d.o.o.

Temeljni cilj je strateška širitev dejavnosti na področje oskrbe z zemeljskim plinom v Srbiji.
Petrol si po načelih transparentnega in dolgoročnega sodelovanja z zanesljivo oskrbo

prizadeva pridobivati zaupanje, čim večji tržni delež na področju distribucije zemeljskega
plina in nove koncesije za distribucijo zemeljskega plina. To pomeni prilagodljive oblike
sodelovanja ali nakupe distribucijskih družb. Obenem namerava skupina povečati lastno
dejavnost tudi na področju prodaje in distribucije utekočinjenega naftnega plina.

Strateške naloge do leta 2010
Zemeljski plin

• tržni delež pri dobavi in distribuciji zemeljskega plina bomo povečali na 10 odstotkov
Utekočinjeni naftni plin

• ohranili bomo tržni delež pri prodaji plina v jeklenkah
• letno bomo postavili 300 plinohramov

• pri prodaji utekočinjenega naftnega plina za pogon vozil v Sloveniji bomo dosegli
70-odstotni tržni delež

PRODAJA IN DISTRIBUCIJA PLINA
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Kratek pregled prevzema družbe Istrabenz d.d.
Združevanje vertikalne in horizontalne rasti lahko zahteva odločitve,
ki vsebujejo instrumente anorganske rasti, kot so prevzemi. V Petrolu
jih uresničujemo zgolj pri kompatibilnih in perspektivnih družbah, ki
lahko omogočajo vzajemno širitev ali okrepitev dejavnosti na strateških
energetskih področjih. Po segmentih ali geografsko.
Petrol d.d., Ljubljana je 14. septembra 2007 objavil namero za prevzem družbe Istrabenz, holdinška
družba, d.d. Matična družba Petrol je 10. oktobra 2007 objavila prevzemno ponudbo za odkup

delnic družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., po ceni 100 EUR za delnico. 26. oktobra je bila

cena zvišana na 110 EUR za delnico. Prevzemno ponudbo, ki se je iztekla 19. novembra 2007, je

sprejelo 1.905 imetnikov delnic ciljne družbe. Ti so imeli v lasti 1.677.236 delnic, kar predstavlja
32,38 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzem družbe Istrabenz predstavlja eno od poti k uresničevanju korporativne razvojne strategije

skupine. Z njo želi Petrol na trgih JV Evrope postati ena vodilnih energetskih družb, procese oskrbe
z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom pa nadgraditi z vertikalno in horizontalno rastjo.

Oba cilja sama po sebi predpostavljata zahtevo, da mora Petrol širitev svoje dejavnosti nadgraditi

tudi z instrumenti anorganske rasti, torej s prevzemi družb, za katere ocenjuje, da imajo dejavnost
kompatibilno družbi Petrol ali da imajo znotraj svojega portfelja tiste energetske segmente, na
katerih želi Petrol okrepiti svojo prisotnost.

S prevzemno
ponudbo je
Petrol odkupil
32,38 % vseh
delnic
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PROIZVODNJA, PRODAJA IN DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE

Rastemo energično in prijazno
Ena najčistejših oblik primarne energije je električna. Seveda
le, če je okoljsko sprejemljiva tudi njena proizvodnja. Petrol že
leta uspešno uvaja čistejše, bolj ekonomične načine sočasne
proizvodnje – na primer električne in toplotne energije. Obenem
zagotavlja tudi njuno distribucijo. Takšen primer je zaokroženo
gospodarsko območje na Ravnah. Lani se je prodaja električne
energije v skupini povečala za štiri odstotke.
S trženjem električne energije smo se v skupini Petrol pričeli ukvarjati leta 2001. Takrat je matična

družba pridobila licenco tudi za trgovanje z elektriko. Dejavnost proizvodnje, distribucije in trženja
električne energije je prevzela odvisna družba Petrol Energetika, d.o.o., ki je bila v skupino Petrol
vključena leta 2002.

Družba poleg načrtovalca, izvajalca in oskrbovalca tržno nastopa tudi v vlogi sistemskega operaterja
energetskih sistemov – tako za podjetja, državo kot lokalne skupnosti. Z združevanjem funkcij

povezuje znanja in celovitost ponudbe. Energetska izbira pa postaja še bolj prilagojena željam in

potrebam končnega uporabnika. Uspešnost prilagodljivega načina delovanja potrjujejo tudi številke.

KAJ SMO DOSEGLI V 2007

V skupini Petrol smo prodali 337.058 MWh električne energije, kar je 4 odstotke več kot leta 2006.
Več kot 337
tisoč MWh
prodane
električne
energije

Od skupnih prodanih količin smo proizvedli 41.522 MWh, distribuirali pa 294.558 MWh električne
energije. Obenem smo prodali 45.566 MWh toplotne energije, 47.428 MWh toplotne energije pa
tudi distribuirali.

Strateške naloge do leta 2010
• prek sodelovanja s kupci na gospodarsko zaokroženih področjih bomo dosegli 2,5-odstotni
tržni delež pri prodaji električne energije v Sloveniji

• tržni delež pri distribuciji električne energije v Sloveniji bomo povečali na 3 odstotke

OKOLJSKA DEJAVNOST
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OKOLJSKA DEJAVNOST

S partnerji uresničujemo naravi
prijazne poslovne priložnosti
V skupini Petrol z razvojem ponudbe strateško pomembne
okoljske dejavnosti skupaj s partnerji servisiramo slovenska
gospodinjstva in podjetja. Trenutno zajema ponudba del storitev
vodnega kroga – čiščenje odpadnih voda, črpanje in oskrbo
prebivalstva s pitno vodo.
V celotni mreži energetskih storitev skupine predstavljajo okoljske dejavnosti trenutno sorazmerno
majhen delež, a so zelo pomembne za trajnostni razvoj skupine Petrol. Poleg skrbi za okolje

predstavljajo zelo dinamično gospodarsko dejavnost javnega pomena, kjer se znanje in kapital
povezujeta v različne oblike sodelovanja – tudi javno-zasebna partnerstva. V letu 2007 so se
priprave in načrtovanja novih izzivov nadaljevala.

Okoljska dejavnost združuje javni pomen
in finančni donos
Poleg izvajanja celovite oskrbe vodnega kroga v skupini spremljamo in postopno načrtujemo širitev
okoljskih dejavnosti tudi na druga področja kot je – ravnanje z odpadki. Sledljivi sistem zbiranja in
predelave vseh vrst odpadkov predstavlja vsakdanjik delovanja na vseh bencinskih servisih že od

konca devetdesetih let. Končni cilj pa je poslovanje brez negativnih vplivov na okolje in biosfero.
V letu 2007 smo v skupini Petrol okoljsko dejavnost izvajali z dvema koncesijama za upravljanje
naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda in opravljanje gospodarske javne službe čiščenja
komunalnih odpadnih voda. V mestni občini Murska Sobota s kapaciteto 42.000 populacijskih

ekvivalentov ter v občini Mežica s 4.000 populacijskimi ekvivalenti. Obe čistilni napravi sta v letu
2007 uspešno poslovali. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d.o.o., sodeluje
Petrol d.d., Ljubljana tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor
s kapaciteto 190.000 populacijskih ekvivalentov.

Dve koncesiji
za upravljanje
centralnih
čistilnih
naprav
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DOSEŽKI 2007

Čistilna naprava v Murski Soboti je v letu 2007 očistila 2,4 mio m3 odpadnih vod, čistilna naprava
V letu 2007
smo očistili
več kot
2,6 mio m3
odpadnih
voda

Mežica pa skoraj 250 tisoč m3. Izvedli smo proces nadgradnje centralne čistilne naprave v Murski

Soboti z izboljšavami postopkov čiščenja odpadnih vod. Tako smo dosegli še boljši učinek

čiščenja, veliko pozornost pa smo namenili optimizaciji poslovanja, predvsem zniževanju stroškov.
Skupina Petrol se je leta 2007 vključila v konzorcij za čiste vode v Mežiški dolini, kjer sodelujemo
s tremi koroškimi občinami s skupnim ciljem celovite rešitve čiščenja odpadnih voda v porečju
reke Meže.

Strateške naloge do leta 2010
• vsako leto si bomo prizadevali pridobiti koncesije za gradnjo novih ali nadgradnjo
obstoječih čistilnih naprav

• dejavnost gradnje in upravljanje čistilnih naprav bomo razširili na področje
obvladovanja celotnega vodnega kroga

• kot partnerji se bomo vključevali v alternativne rešitve na področju ravnanja
s komunalnimi odpadki

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

PROJEKTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN DRUGI ENERGETSKI PROJEKTI

Uporabnikom pomagamo do
energetskih prihrankov
Eno največjih energetskih rezerv danes predstavlja učinkovitejša
raba energije. V skupini Petrol smo tudi v letu 2007 uresničevali
projekte, ki uporabnikom zagotavljajo pogodbene energetske
prihranke in z zmanjšanjem emisij prispevajo k čistejšemu okolju.
V Sloveniji in celotni regiji JV Evrope je prisotno rastoče povpraševanje in vedno večje

pomanjkanje energetskih virov. Kratkoročno rešitev predstavljajo prav projekti učinkovitejše rabe
energije in sočasne proizvodnje električne in toplotne energije. To pomeni uvajanje prilagodljivih
rešitev, ki so tudi hitro izvedljive. Predstavljajo dolgoročni potencial za skupino, donosnost in
stabilnost njenega delovanja tudi v času negotovosti na naftno-energetskih trgih.

Učinkovita raba energije je koncept, po katerem v skupini Petrol z ustreznim načinom vodenja,

financiranja16 in izvajanja celovitega energetskega projekta partnerjem zagotavljamo zajamčene
izkoristke pri porabi energentov. Optimalno upravljanje energetskih postrojenj in racionalnejša

raba primarnih energentov vplivata na prihranek pri stroških energije in nižje izpuste toplogrednih
plinov. Tako pomembno prispevamo k čistejšemu okolju.

Prispevamo k čistejšemu okolju in
znižanju energetskih stroškov
uporabnikov
REZULTATI PROJEKTOV UČINKOVITE ENERGETSKE RABE V LETU 2007

Skupina je v letu 2007 izvedla tri nove projekte učinkovite rabe energije. Tako smo konec minulega
leta upravljali že s sedmimi tovrstnimi projekti iz industrijskega, večstanovanjskega in javnega
sektorja.

16 Third Party Financing - financiranje s strani tretjega
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Največji in tehnološko najzahtevnejši projekt je bila oprema Tehnološkega parka Ljubljana s

sodobno energetsko centralo – trigeneracijskim postrojenjem za sočasno proizvodnjo električne in
toplotne energije, ki toplotno energijo motorja v poletnem času uporablja tudi za pripravo hladu

z absorberji. Energetska centrala oskrbuje kompleks z vso potrebno energijo. Načrtovana skupna
letna proizvodnja znaša 2.500 MWh električne energije, 2.800 MWh toplotne energije ter

2.200 MWh hladu.

Upravljanje
s 7 projekti
učinkovite
rabe energije
v letu 2007

Petrol je bil v juniju 2007 na javnem razpisu izbran za izvedbo projekta celovite oskrbe z energijo v
Psihiatrični bolnišnici Begunje. Ustanovo smo že v letu 2007 začeli oskrbovati s potrebno toplotno
energijo in paro.

V Murski Soboti smo prenovili kotlovnico, ki z ogrevanjem oskrbuje večje število stanovanjskih
blokov in bo zagotavljala 15-odstotni prihranek pri porabi ekstra lahkega kurilnega olja.

Strateške naloge do leta 2010
• vsako leto bomo po načelih učinkovite rabe energije izvedli do dva večja projekta v
industriji in javnem sektorju ter dva manjša projekta obnove kotlovnic

• uresničili bomo pilotne projekte na področju sončne, vetrne in geotermalne energije
• zagotovili bomo stroškovno optimizacijo vseh projektov v obratovanju

07

POSLOVNA TVEGANJA

Celovitost
prepoznavanja
in obvladovanja

Spremljanje tveganosti
poslovnega okolja predstavlja
strateško pomembno znanje
v energetski skupini. Pravočasno
prepoznanje nevarnosti omogoča
njihovo obvladovanje.
V skupini smo metodično
delovanje na področju poslovnih
tveganj nadaljevali tudi v letu 2007.
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UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Negotovosti so tveganja …
in priložnosti
Soočanje z negotovostjo je skupno vsem gospodarskim družbam.
V skupini Petrol se zavedamo, da lahko negotovost predstavlja
tako tveganje kot priložnost. Zato je politika upravljanja s tveganji
vgrajena v proces strateškega načrtovanja in vsakokratnega
odločanja.
V skupini Petrol imamo izdelan celovit sistem za upravljanje s poslovnimi tveganji, ki temelji
Prepoznavanje,
izpostavljanje,
ocenjevanje in
obvladovanje

na kontinuiranem spremljanju tveganosti poslovnega okolja. Postal je integralni del Strateškega
poslovnega načrta skupine Petrol (2006 – 2010). Tak sistem zagotavlja, da so ključna tveganja,

ki jim je družba izpostavljena, pravočasno prepoznana, izpostavljena, ocenjena in obvladovana.
Obvladovanje tveganj je vpeto v celotno organizacijsko strukturo skupine Petrol in integrirano
v poslovni proces na vseh ravneh poslovanja.

PROCES PREPOZNAVANJA IN OBVLADOVANJA

Leta 2004 smo v skupini Petrol uspešno končali prvi metodološko podkrepljen projekt s področja
obvladovanja tveganj. Končni rezultat projekta je bil popis tveganj. Oblikovan je bil katalog

tveganj z zemljevidom najpomembnejših in najverjetnejših tveganj ter poročilom s priporočili za
izboljšave. V letu 2006 smo izvedli ponovno ocenjevanje poslovnih tveganj. V okviru projekta

smo analizirali tudi obstoječi sistem zavarovanja v smislu prenosa nekaterih poslovnih tveganj na

zavarovalnico. Obenem pa opredelili ključna poslovna tveganja in strateške aktivnosti, s katerimi ta
tveganja sistematično upravljamo in obvladujemo.

Izmed vseh poslovnih tveganj, ki jih zajema Petrolov model 67, smo v letu 2006 identificirali in

izpostavili osemnajst tveganj višje verjetnosti in pomena. Ta tveganja so v modelu izpostavljena

in razporejena po stopnjah verjetnosti in pomembnosti. Grafični prikaz razporeditve posameznih
poslovnih tveganj je podan s pomočjo točk na zemljevidu.

POSLOVNA TVEGANJA

Razporeditev posameznih poslovnih tveganj
v skupini Petrol leta 2006
5
Tveganje napake na proizvodu
Tveganje zmanjšanja ugleda blagovne znamke
Tveganje vodenja
Tveganje poslovne strategije
Likvidnostna tveganja

Cenovna tveganja
Tveganje zadovoljstva kupcev
Tveganje človeških virov
Tveganje razpoložljivosti virov

Regulativa (cenovni model)

Tveganje priprave investicijskih programov
Konkurenca

Pomembnost

Kreditna tveganja (tveganja nasprotne strani)
Tveganje
računalniške IT

Zakonodaja

4
Politično tveganje
Tveganje komunikacijskih kanalov
Izboljšave in inovacije

3

2

3

4

5

Verjetnost

Večina profilov izpostavljenih poslovnih tveganj na zemljevidu 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.

PREUČITEV REZULTATOV REDNEGA SPREMLJANJA TVEGANJ V LETU 2007

V letu 2007 smo v skupini Petrol ponovno zbrali rezultate rednega spremljanja tveganosti

poslovnega okolja. Pomembno vlogo pri ocenjevanju poslovnih tveganj v tem letu so imeli člani
odbora za poslovna tveganja in nosilci posameznih področij upravljanja s poslovnimi tveganji.

Vloga odbora za poslovna tveganja skupine Petrol
Odbor za poslovna tveganja na svojih rednih sestankih obravnava kriterije in metodologijo

za ocenjevanje tveganj. Predlaga tudi izboljšave sistema. Tako se aktivno vključuje v sistem
upravljanja s poslovnimi tveganji tako na strateški kot operativni ravni.
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Odbor za poslovna tveganja je v letu 2007 ocenil, da skupina Petrol ni bila izpostavljena nobenemu
novemu poslovnemu tveganju, ki bi ga bilo potrebno dodatno vključiti v katalog poslovnih tveganj

iz leta 2006. Prav tako niso nastopile okoliščine, ki bi pomembno spremenile vrednotenje poslovnih
tveganj glede na prejšnje leto. Zato smo kot okvirni model za upravljanje s tveganji za leto 2007
povzeli model iz leta 2006 - Petrolov model 67. Z njegovo pomočjo smo izpostavili tveganja, ki
smo jih v letu 2007 bodisi uspešno obvladovali bodisi moramo biti nanje pozorni v naslednjem
obdobju.

Odbor za poslovna tveganja je v sodelovanju z nosilci posameznih področij upravljanja s

poslovnimi tveganji pripravil »Poročilo o upravljanju s poslovnimi tveganji v skupini Petrol za

obdobje od januarja do septembra 2007« in ga predložil upravi družbe. Uprava je v januarju 2008

potrdila predloženo poročilo in sprejela v njem opredeljena priporočila za upravljanje s poslovnimi
tveganji za leto 2008 ter predlog odbora o ponovni oceni tveganj skupine v letu 2008.

Uspešnost in novi izzivi pri upravljanju s poslovnimi tveganji
Petrolov model 67

ZAJEMA SEDEMINŠESTDESET POSLOVNIH TVEGANJ,
KI SO RAZDELJENA V TRI SKUPINE:
• tveganja okolja,

• tveganja procesov,

• tveganja informacij za odločanje.
V letu 2007 smo v skupini Petrol potrdili skladnost obsega Petrolovega modela 67 s tveganostjo
poslovnega okolja v letu 2007. Iz modela smo izpostavili najpomembnejša poslovna tveganja.

Izpostavljena tveganja smo ponovno opredelili in definirali sprejete politike upravljanja z njimi.
Ocenili smo realizacijo priporočil iz leta 2006 ter oblikovali načrte in priporočila za upravljanje
z njimi za leto 2008.

TVEGANJA OKOLJA

Po pregledu tveganosti poslovnega okolja skupine Petrol so bila ovrednotena najpomembnejša
7 poslovnih
tveganj
zunanjega
okolja

tveganja okolja v letu 2007. To so – politična tveganja, spremembe v davčnih in pravnih

zakonodajah, povečana konkurenca v panogi, tehnološke inovacije na področju energetike,
dostop do kapitala, tveganja strukture lastniškega kapitala ter naravne in druge nesreče.

POSLOVNA TVEGANJA
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Skupina Petrol se pred tveganji zunanjega okolja varuje s sistematičnim spremljanjem dogajanj

v poslovnem okolju ter pravočasnim odzivanjem.

Odbor za poslovna tveganja je v letu 2007 posebej obravnaval tveganja, povezana s spremembo

zakonodaje. Najpomembnejše priporočilo uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana glede upravljanja
s temi tveganji v naslednjem letu se nanaša na izboljšave pri pretoku informacij znotraj skupine
Petrol o novostih in spremembah na zakonodajnem področju.

Pomen
dobrega
pretoka
informacij

TVEGANJA PROCESOV

Med najpomembnejšimi tveganji procesov, ki jih zajema Petrolov model 67, so tveganja delovanja,
pooblaščanja, informacijske tehnologije in finančna tveganja. Vplivajo lahko na zmožnost
uresničevanja poslovne strategije.

Tveganja delovanja
Tveganja delovanja sodijo tudi v letu 2007 med najpomembnejša poslovna tveganja skupine

Petrol. V letu 2007 smo v skupini Petrol pri pregledu upravljanja s tveganji delovanja izpostavili
– tveganja zadovoljstva kupcev, razpoložljivosti virov, tveganja napak na proizvodu in tveganja
človeških virov. Pred temi oblikami poslovnih tveganj se v skupini Petrol varujemo z rednimi
ocenjevanji bencinskih servisov, s celostnim nadzorom nad dobavitelji, z redno kontrolo nad
službo za nadzor nad ravnanjem z gorivi, s sistemom letnih pogovorov in ocenjevanjem

Da
obvladujemo
tveganja,
moramo
izboljševati
lastno
delovanje

vodstvenih kadrov.

Tveganja delovanja med
najpomembnejšimi tudi v letu 2007
Na področju upravljanja s tveganji zadovoljstva kupcev smo uspešno izvedli revizijo in dopolnitev

postopkov za obvladovanje neskladnih proizvodov. Nova priporočila uprave za leto 2008 vključujejo
vsebinsko nadgradnjo metod za preverjanje zadovoljstva kupcev v maloprodaji in veleprodaji.

Na področju obvladovanja tveganj razpoložljivosti virov, zlasti na področju nabave proizvodov

iz nafte, je poglavitno priporočilo uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, da se v letu 2008 okrepi
nadzor nad viri oskrbe.

Uprava je pozitivno ocenila tudi napredek pri obvladovanju tveganj napak na proizvodih. To je
rezultat povečanega nadzora nad kakovostjo trgovskega blaga in storitev.

Boljši
nadzor nad
kakovostjo
blaga in
storitev
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Znotraj tveganj človeških virov smo posebej izpostavili tveganja prevar zaposlenih in tretjih oseb.
Uprava družbe predlaga, da se v naslednjem letu redefinirajo koncepti in metodologija zavarovanj
pred prevarami zaposlenih in tretjih oseb.

Tveganja pooblaščanja
S tveganji delovanja so tesno povezana tudi tveganja pooblaščanja. Mednje sodijo tveganja vodenja
in tveganja komunikacijskih kanalov.

V Petrolu tovrstna tveganja obvladujemo z rednim merjenjem organizacijske klime v celotni
skupini Petrol, z vpeljanim sistemom letnih pogovorov, z letnimi strateškimi in razvojnimi

konferencami, z izdelanim sistemom pretoka informacij in omejevanjem dostopa do informacij
zaupne narave.

Tveganja informacijske tehnologije
Upravljanje s tveganji, ki se nanašajo na varnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, je v

skupini Petrol stalna aktivnost. Predstavlja nujnost zaradi narave dela, hitrega razvoja ter nastajanja
novih tveganj na tem področju.

Tveganja informacijske tehnologije v skupini Petrol obvladujemo s planom za obnovo poslovnega
informacijskega sistema – Disaster Recovery System.

Priporočila uprave družbe za obvladovanje teh tveganj v prihodnjem letu se nanašajo na izobraževanje uporabnikov o informacijski varnostni politiki, ureditev upravljavskega, normativnega in

organizacijskega vidika varnosti informacijske tehnologije ter obnovo poslovnega informacijskega
sistema.

Finančna tveganja
V letu 2007 so bila med finančnimi tveganji Petrolovega modela 67 posebej izpostavljena –
cenovna, tečajna, kreditna, likvidnostna in obrestna tveganja.

Cenovna in tečajna tveganja
V skupini Petrol kupujemo naftne derivate po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov ter jih plačujemo
v USD. Prodaja poteka v lokalnih valutah. Trg ameriškega dolarja in svetovni naftni trg sodita med
najbolj nestabilne svetovne trge. Zato je skupina Petrol pri opravljanju svoje temeljne dejavnosti
izpostavljena tako tečajnemu tveganju – spremembi tečaja EUR/USD kot tudi cenovnemu tveganju
– spremembam cen naftnih derivatov.

POSLOVNA TVEGANJA
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Pred cenovnimi neskladji se uspešno
varujemo z ustreznimi finančnimi
instrumenti
V skupini se pred vplivom neskladij med cenami na svetovnem in na domačem trgu varujemo z

uporabo ustreznih finančnih instrumentov. Model o oblikovanju cen naftnih derivatov že od aprila
2000 naprej omogoča prenašanje gibanj svetovnih cen na domače prodajne cene. Tako smo uspeli
izpostavljenost skupine Petrol cenovnemu tveganju močno zmanjšati.

Dodatno varovanje pred cenovnimi tveganji izvajamo z usklajevanjem nabavnih in prodajnih
formul cen derivatov. Cenovno-blagovne zamenjave (swapi) so primer, kako cene naftnih

proizvodov na trgu OTC (neposredni posel med dvema strankama brez uporabe borze) dodatno

zavarujemo. 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 2007 plačevali v rokih, ki ustrezajo praksi
v naftnem poslu. Poslovanje je bilo tako izpostavljeno tečajnemu tveganju – spremembi tečaja

EUR/USD od nastanka poslovnega dogodka do plačila. V obvladujoči družbi predstavlja sklepanje
terminskih pogodb na EUR/USD s slovenskimi bankami najpomembnejše sredstvo za zavarovanje

pred tečajnimi tveganji. Poleg tega obvladujoča družba spremlja in ponuja svetovanje pri sklepanju
zavarovanj pred tečajnimi tveganji tudi v odvisnih družbah.

Skupina uporablja omenjena finančna orodja le za obvladovanje tveganj. V transakcije z izvedenimi
finančnimi instrumenti tako vstopamo izključno zaradi zavarovanja pred cenovnimi in tečajnimi
tveganji in ne iz špekulativnih razlogov.

Priporočila uprave na področju finančnih tveganj za naslednje leto zajemajo tri pomembne

aktivnosti – spremljanje novosti na področju instrumentov zavarovanja, ohranjanje stabilnosti
obstoječega sistema zavarovanj ter uvedbo dodatnih normativnih in organizacijskih zaščit pri
sklepanju poslov.

Kreditno tveganje
Pri aktivnem spremljanju stanja terjatev iz poslovanja v skupini Petrol sledimo načelu
decentralizacije ob enotnem vodenju politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do
posameznega kupca ali skupine kupcev. Terjatve se sistematično spremljajo po starosti, po regijah
in organizacijskih enotah, po kvaliteti in po posameznih kupcih. Pri tem uporabljamo računalniško
aplikacijo za upravljanje s terjatvami, ki omogoča avtomatski, stalen nadzor nad izpostavljenostjo

Spremljanje
novosti in
ohranjanje
stabilnosti
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do posameznega kupca ter takojšnje ukrepanje. V proces upravljanja tveganj neizpolnitve nasprotne
stranke je aktivno vpletenih več področij, zaposleni na njih se redno sestajajo in sprejemajo
ustrezne ukrepe.

Plačila na odlog predstavljajo izpostavljenost tveganju neizpolnitve nasprotne stranke. To je le del
Sistematično
spremljanje
terjatev

fakturirane realizacije podjetja. Družba omogoča plačila na odlog zaradi potrebe po vsaj delnem
kreditiranju kupcev in s tem povečevanju prihodkov od prodaje.

S pomočjo stalno dostopne informacijske podpore in z medsebojnim informiranjem vseh zaposlenih
v družbi aktivno spremljamo boniteto naših kupcev in dobaviteljev. Omenjena boniteta predstavlja
oceno vseh vrst tveganj v poslovanju s temi osebami. Glede na oceno tveganja se terjatve podjetja
ustrezno zavarujejo, za kar družba uporablja širok nabor instrumentov zavarovanja terjatev.

V letu 2007 smo v skupini na področju zavarovanj kreditnih tveganj okrepili sodelovanje med

sektorji pri upravljanju s terjatvami iz poslovanja s fizičnimi osebami. Načrti in priporočila uprave

za leto 2008 so usmerjena v nadgradnjo sistema izterjav in sistema za spremljanje bonitete kupcev.

Centralno
vodenje
likvidnosti
za skupino
poteka v
matični družbi

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 za združevanje sredstev za odvisne družbe v Sloveniji (cash-pooling
sistem). Matična in odvisne družbe uporabljajo za načrtovanje in spremljanje dnevne likvidnosti
posebno programsko opremo. Ta omogoča natančen vpogled in nadzor nad denarnim tokom.

Zanesljivost temelji na odgovornem
izpolnjevanju vseh obveznosti
V skupini Petrol smo sposobni v vsakem trenutku izpolniti vse dospele obveznosti. Poleg lastnih

sredstev imamo možnost uporabe likvidnostne 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 z vzpostavljanjem ustreznega finančnega ravnotežja. To dosegamo s
pomočjo oblikovanja in stalnega vzpostavljanja ustrezne strukture ter ročnosti financiranja.

POSLOVNA TVEGANJA

Priporočila uprave na področju upravljanja z likvidnostnimi tveganji za naslednje leto so –

zagotavljati optimalno dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobnost skupine ter v sistem
spremljave likvidnosti vključiti nove odvisne družbe.

Obrestno tveganje
Izpostavljenost obrestnemu tveganju v skupini Petrol sproti 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.
Pri odločitvi o dodatnem zavarovanju upoštevamo napovedi gibanj obrestih mer in glede na tržne
razmere odločimo, kdaj in s katerimi instrumenti bomo izvedli zavarovanje.
Priporočilo uprave za naslednje leto – spremljati novosti na področju instrumentov zavarovanja ter
dodatno normativno in organizacijsko zaščititi sklepanje zavarovanj.

Tveganje spremembe obrestne mere – vpliv spremembe
obrestne mere na čisti poslovni izid
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Petrol d.d. 2007

-8.000.00
Sprememba obrestne mere v %

Tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine oseb,
ki predstavlja enotno tveganje
Skupina Petrol po rezultatih analize ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do nobene
posamezne osebe ali skupine oseb, ki bi lahko predstavljale enotno tveganje. Varnost pred takšno
izpostavljenostjo zagotavlja široka baza kupcev, ki odseva naravo izdelkov, storitev in tržni delež.

95

96

LETNO POROČILO PETROL 2007

TVEGANJA INFORMACIJ ZA ODLOČANJE

Tveganja informacij za odločanje sestavljajo tveganja ustreznosti, zanesljivosti in pravilnosti

informacij. Vsa tista, ki jih skupina Petrol uporablja pri pripravljanju operativnih in strateških
načrtov poslovanja.

Spoštovanje pravilnikov in sistem
drsečega strateškega planiranja
pomagata obvladovati tveganja pri
procesih odločanja
Po oceni poslovnih tveganj iz leta 2007 so se med najverjetnejša in hkrati najpomembnejša

tveganja informacij za odločanje uvrstila tveganja priprave investicijskih programov in tveganja

poslovne strategije. V skupini Petrol se pred obema varujemo z upoštevanjem in izvajanjem določil

v pravilnikih, ki urejajo to področje, in z določitvijo globalnih kriterijev investiranja skupine Petrol.
Na področju poslovne strategije imamo vzpostavljen sistem drsečega strateškega planiranja. Vsako
leto pripravljamo razvojne konference. To področje poslovnih tveganj v letu 2007 ni bilo posebej
izpostavljeno.

NOTRANJA REVIZIJA

Samostojnost in neodvisnost
strokovne podpore gradi
zanesljivost procesov poslovanja
Cilj in naloga notranje revizije so objektivnost zagotovil,
strokovnost ocen ter neodvisnost nasvetov. Preizkušeno in
učinkovito deluje kot samostojna podporna enota. Neposredno
odgovarja predsedniku uprave.
Notranja revizija deluje kot samostojna podporna funkcija v okviru obvladujoče družbe in na ravni
celotne skupine od leta 2002. Cilj delovanja notranje revizijske funkcije je podajati objektivna

zagotovila ter svetovati upravi in vodstvu. Svetovalna funkcija vsebinsko pokriva vse poslovne
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ravni – od varovanja premoženja do izboljšanja kakovosti in učinkovitosti poslovanja skupine

Petrol. Predstavlja dragoceno strokovno pomoč pri uspešnem uresničevanju strateških in poslovnih
ciljev po načelih najboljše prakse dejavnosti skupine Petrol.

Revizijski postopek oziroma letni načrt dela notranje revizije temelji na analizi poslovnih tveganj

Učinkovitost
sistema
notranjih
kontrol in
upravljanja
s tveganji

skupine Petrol in na analizi kontrolnih tveganj. Največji poudarek je na obstoju in učinkovitosti
delovanja sistema notranjih kontrol in upravljanju s tveganji v skupini Petrol.

Preverjanje delovanja notranjih kontrol v maloprodajni mreži skupine Petrol opravlja posebna

skupina za to usposobljenih strokovnjakov, ki nadzorujejo predvsem dve področji: poslovanje z
gotovino in ravnanje z gorivi.

Služba notranje revizije je v letu 2007 opravila 18 pregledov in svetovanj. Obenem je sproti

spremljala izvajanje priporočil iz preteklega leta. Največ pozornosti je bilo namenjene učinkovitosti
upravljanja s finančnimi tveganji in poslovanju odvisnih družb – v skladu s pravili matične družbe
in dobro prakso.

BONITETA PODJETJA

Najvišja možna ocena
Odlično splošno poslovno stanje in finančno moč matične
družbe dokazuje najvišja možna bonitetna ocena družbe
Dun & Bradstreet in družbe Bisnode, d.o.o.
Petrol ohranja pri domačih in tujih poslovnih partnerjih ter finančnih organizacijah najvišjo

boniteto. Najvišja bonitetna ocena odseva finančno sposobnost in moč družbe. Zagotavlja, da
družba pravočasno poravnava svoje obveznosti. Predstavlja njeno finančno moč, ki izhaja iz

položaja na trgu. Odseva njeno finančno prilagodljivost, ustvarjanje stabilnih denarnih tokov in

dodane vrednosti iz poslovanja. Zaradi svoje finančne stabilnosti dosega Petrol na domačih in tujih
finančnih trgih najugodnejše pogoje financiranja.

18 pregledov
in svetovanj
v letu 2007
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Ustvarjati dobro,
zagotavljati
zanesljivo oskrbo
z mislijo na
jutrišnji dan

V skupini uresničujemo
preprosto vodilo trajnostnega
razvoja – odgovornost dokaži
tam, kjer deluješ. Današnje
sodelovanje mora omogočiti
pogoje za kakovost bivanja tudi
prihajajočim generacijam
in ohranjati biotsko pestrost
lokalnega in regionalnega okolja.
Z dialogom, spoštovanjem,
odločnostjo in znanjem.
Tako tudi delujemo.
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ZAPOSLENI

Energija vsakega diha se uresniči
v skupnem uspehu
Rastoči finančni kazalniki v letu 2007 so uspeh skupine. Vsako
uspešno skupino sestavljajo posamezniki, ki ustvarjalnost
uresničujejo z medsebojnim dopolnjevanjem. Samo zadovoljni,
izobraženi, odprti in ustvarjalni posamezniki bomo uspešno
delovanje skupine lahko uresničevali tudi jutri.
V skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih je bilo konec leta 2007 2.944 zaposlenih,
6 % rast
zaposlenih
v letu 2007

od tega jih je 17 odstotkov zaposlenih v odvisnih družbah in najemnih bencinskih servisih v tujini.
V primerjavi s koncem leta 2006 se je število zaposlenih povečalo za 176 oseb oziroma za

6 odstotkov. Število zaposlenih se je povečalo predvsem zaradi zaposlovanja na bencinskih
servisih na Hrvaškem.

Gibanje števila zaposlenih v letih 2003 – 2007
v skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih
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ZAPOSLOVANJE PRAVIH STROKOVNJAKOV NA PRAVEM MESTU

Zaposlovanje v skupini Petrol je selektivno in usklajeno s strateškimi razvojnimi cilji. Med njimi je
tudi ohranjanje in usmerjanje nadaljnjega razvoja v družbo znanja. Ključno mesto pri zaposlovanju
imata upoštevanje in spodbujanje strokovnosti. V skupini Petrol smo v letu 2007 zaposlili 487
novih sodelavcev, 311 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje, 105 zaposlenih pa je bilo

premeščenih med podjetji znotraj skupine Petrol. V skupini Petrol je bila fluktuacija 8-odstotna,
kar je za odstotno točko več kot v letu 2006.

KAKŠNA JE STRUKTURA ZAPOSLENIH V SKUPINI PETROL

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2007 je 42,4 leta. Med zaposlenimi je 73 odstotkov
moških in 27 odstotkov žensk.

Eno vodil kadrovske politike skupine Petrol je, da so na delovnih mestih zaposleni ustrezno

izobraženi kadri. Povprečna stopnja izobrazbe – merjena na lestvici: od 1/ nedokončana osnovna

šola do 8/ doktor znanosti – zaposlenih na dan 31. decembra 2007 je bila 4,6. To pomeni, da imajo
zaposleni v skupini Petrol v povprečju srednješolsko izobrazbo. Izmerjena stopnja pa je nekoliko

Povprečna
starost v letu
2007 je bila
42,4 leta

višja od povprečne stopnje izobrazbe v letu 2006, ko je bila le-ta 4,59.

IZRABA DELOVNEGA ČASA IN ODSOTNOST Z DELA (ABSENTIZEM)

Učinkovitost in dejavniki dobrega poslovanja se lahko prepletajo tudi s kakovostjo izrabe

delovnega časa zaposlenih. V skupini Petrol smo imeli v letu 2007 79-odstotno izkoriščenost

delovnega časa, kar je za 1,4 odstotne točke manj kot v letu 2006. Nekoliko se je povečala odsotnost
zaradi bolniškega dopusta, in sicer za 0,9 odstotne točke. Zrasla je s 4,2 odstotka v letu 2006 na

5,1 odstotka lani. Obenem je bilo v letu 2007 zaradi državnih praznikov tudi več dela prostih dni.
USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH – ZNANJE USTVARJA ZAUPANJE

Narava dejavnosti skupine zahteva permanentno vrhunsko strokovno, okoljsko in varnostno

kompetenco zaposlenih, kar se izraža v stalni potrebi po osvajanju novih znanj. Znanje je vezivo,
ki gradi samozavest pri posamezniku, zaupanje med zaposlenimi in partnerji. V letu 2007 je pri

različnih oblikah izobraževanja in izpopolnjevanja tako sodelovalo 6.161 udeležencev. Od tega je
bilo 112 oseb oziroma 3,9 odstotka vseh zaposlenih vključenih v formalno, šolsko izobraževanje.

Izvedenih je bilo 67.143 pedagoških ur usposabljanja, kar v povprečju predstavlja 24 pedagoških ur
izobraževanja na zaposlenega.

24 ur
izobraževanja na
zaposlenega
v letu 2007
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V letu 2007 je bila, poleg ustaljenih oblik izobraževanja za višji in srednji menedžment ter mlade
perspektivne kadre, izvedena tudi delavnica z naslovom Inspirational Leadership in Action.

Nadaljevali smo programe veščin s področja vodenja in timskega dela, kot so programi Situacijsko
vodenje, Timsko delo in Razvoj tima ter programi s področja vodenja in prodaje na bencinskih
servisih. Največ je bilo izvedenih strokovnih izobraževanj, izobraževanj s področja varnosti in

zdravja pri delu ter s področja ravnanja z živili – HACCP. Programe požarne varnosti, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva okolja smo letos organizirali tudi za vodstvene delavce.

Posebna pozornost je namenjena tudi usposabljanju zunanjih sodelavcev – od prevoznikov do

študentov. V letu 2007 je bila zanje organizirana vrsta različnih strokovnih seminarjev, na katerih je
aktivno prisostvovalo 2.039 udeležencev.

NAGRAJEVANJE SPODBUJA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO USPEŠNOST

Usmerjenost k uspešnosti v skupini Petrol predstavlja temelj sistema nagrajevanja. Plače so tako
sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Pomemben del variabilnega dela plač je skupinska
delovna uspešnost, ki jo za bencinske servise, območne enote maloprodaje in veleprodaje

izračunavamo mesečno. Za korporativne funkcije pa polletno, na podlagi izračuna mere uspešnosti.
Individualno delovno uspešnost skupina nagrajuje na dva načina – z nagradami za izredne delovne
uspehe in z napredovanjem zaposlenih.

Uresničevanje usmeritve k uspešnosti
temelji na učinkovitem sistemu
nagrajevanja
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih je v Petrolu že od leta 2002 sestavni del
plačne politike. V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje so vključeni zaposleni v matični
družbi, odvisnih družbah in na franšiznih bencinski servisih v Sloveniji.

Petrolu priznanje za odličnost med delodajalci
V letu 2007 je Petrol prejel priznanje, ki ga je podjetje Moje delo podelilo podjetjem z
največjim ugledom v Sloveniji med dobrimi delodajalci.
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KAKŠNA JE ORGANIZACIJSKA KLIMA

V Petrolu redno merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. V okviru projekta SiOK

– Slovenska raziskava organizacijske klime – sodelujemo že od njegovega začetka v letu 2001. Na
podlagi rezultatov organizacijske klime se vsako leto na vseh ravneh pripravijo in izvedejo ukrepi,
ki vodijo k izboljšanju organizacijske klime. V raziskavo so vključeni tudi zaposleni v odvisnih

družbah Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb, Petrol BH Oil Company d.o.o, in Petrol d.o.o., Beograd.
Raziskave se je v letu 2007 udeležilo 72 odstotkov zaposlenih, kar še vedno predstavlja visoko

udeležbo. Rezultati organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v skupini Petrol so tudi v letu
2007 boljši od povprečja izmerjenega med slovenskimi podjetji.

Gibanje kazalnikov klime in zadovoljstva
Raziskava organizacijske klime
Skupina Petrol

2003
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Delež udeležbe v %
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Povprečna organizacijska klima v skupini Petrol
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Povprečno zadovoljstvo v skupini Petrol
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Vir: Petrol, SiOK

USTVARJANJE VARNIH IN ZDRAVIH POGOJEV ZA DELO

Med nenehnimi internimi aktivnostmi skupine Petrol je prizadevanje za zniževanje ravni tveganja,
ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Razvoj in uvajanja novih tehnologij in postopkov

konstantno spreminjajo delovna okolja zaposlenih. V Petrolu uspešno sledimo spremembam in

si jih prizadevamo tudi pravočasno predvidevati. Iščemo in vpeljujemo zgolj tiste rešitve, ki so
zdravju prijaznejše in varne za zaposlene.

Vse družbe v skupini Petrol imajo sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Za tista delovna
mesta, na katerih so se spremenili delovni in tehnološki postopki, smo začeli revidirati ocene
tveganja.

V okviru programa preventivnih zdravstvenih pregledov je bilo v letu 2007 izvedeno 1.059
zdravstvenih pregledov. Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih je vključevalo

predhodne, obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede. Posebno pozornost
posvečamo sodelavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Redno
spremljanje s
preventivnimi
pregledi
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SPODBUJANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV IN SVEŽIH IDEJ

Odprtost do sprememb, novih konceptov, znanj in inovativnih idej se lahko različno zrcali.

Pripravili smo projekt Petrolov nagradni sklad za raziskovalne naloge in sodelujemo v natečaju
Gospodarski izziv, ki potekata v sodelovanju z vsemi fakultetami v Sloveniji, kar študentom

omogoča, da teoretično znanje nadgradijo z izkušnjami v praksi. Najustvarjalnejši študentje imajo
tako možnost, da se predstavijo Petrolu, hkrati pa so najboljše naloge denarno nagrajene.

V okviru Petrolovega nagradnega sklada smo tudi v minulem letu pripravili nabor tem za
Petrolov
nagradni sklad
za mlade
raziskovalce
in sodelovanje
v natečaju
Gospodarski
izziv

raziskovalne naloge. Izbrali smo deset področij oziroma tem, ki so razvojno zanimive za Petrol.
Seveda takšnih, za katere smo ocenili, da predstavljajo izziv tudi za ambiciozne, ustvarjalne in

nadarjene študente. Tema letošnjega Petrolovega gospodarskega izziva je bila Slovenija, dežela

zelene energije, s podnaslovom – Bioetanol na bencinskih servisih Petrol. V obeh projektih je v
letu 2007 uspešno sodelovalo več kot sto študentov. Veliko dobrih idej in morda tudi uspešnih
potencialnih sodelovanj v bližnji prihodnosti.

Vsako raziskovalno tekmovanje lahko
jutri prinese uspešno strokovno
sodelovanje
Poleg raziskovalnih izzivov zagotavlja skupina Petrol mladim tudi priložnostne zaposlitve.
Študentom in srednješolcem omogočamo opravljanje obvezne prakse in počitniškega dela.

Strateške naloge do leta 2010
• zagotavljali bomo optimalno kadrovsko strukturo

• sistematično bomo uporabljali sodobne kadrovske sisteme

• skrbeli bomo za izobraževanje, razvoj in visoko raven zadovoljstva zaposlenih

TRAJNOSTNI RAZVOJ
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MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV

Izpolnjevati najbolj zahtevne želje,
razmišljati kritično kot kupci
Povratne informacije o nakupni in uporabniški izkušnji so
neprecenljive za razvoj ponudbe in izboljšanje izbire. Trgi, kjer
delujemo, se hitro spreminjajo. Zahtevnost kupcev raste. Tako
je tudi prav. Petrol si prav s pomočjo stalnega spremljanja utripa
prizadeva kupcem ponuditi to, kar potrebujejo in kar si želijo –
cenovno konkurenčnost, prijaznost in okoljsko sprejemljivost.
Na poti ali pa pri energetski oskrbi doma.
Tudi v letu 2007 so se nadaljevale smernice vedno bolj kompleksnega poslovanja in vedenja
potrošnikov. Vzporedno tudi širitev poslovanja na nove dejavnosti in trge ter stopnjevanje

pritiskov konkurence. Vse to od skupine Petrol zahteva vedno večjo odzivnost in hitro prilagajanje
poslovanja tržnim razmeram. Učinkovitost in uspešnost lahko skupina povečuje na en način – če
razume uporabnika. Nabor prave kombinacije tržnih raziskav nam omogoča hitre prilagoditve in

nove rešitve. Njihova relevantnost se uresničuje v ustvarjanju boljše ponudbe izdelkov in storitev,
pisanih na kožo kupcev.

V skupini Petrol zato sistematično spremljamo vrsto parametrov – od razmer na trgu bencinskih

servisov, kurilnega olja do utekočinjenega naftnega plina in povpraševanja po novih alternativah
energetske izbire.

Prav gotovo ne gre zanemariti tudi pomembnega in pozitivnega »stranskega« učinka raziskav.

Ko v načrtovanje in predstavitev raziskav vključujemo širok krog udeležencev, širimo marketinško
filozofijo in dvigujemo raven znanja tudi v naši družbi. In tako pomembno povratno vplivamo tudi
na spreminjanje organizacijske kulture.

Razumeti
uporabnika
in ustvarjati
boljšo izbiro
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KATERE RAZISKAVE SMO V LETU 2007 IZVEDLI V SKUPINI PETROL

1. Raziskave Datamonitor

2. Merjenje zadovoljstva obiskovalcev Petrolovih prodajnih mest

3. Ogrevanje in energetski viri: Pozicija podjetja kot ponudnika ekstra lahkega kurilnega olja
4. Merjenje učinkovitosti oglaševalske akcije “Prodajna mesta Petrol”

5. Merjenje učinkovitosti oglaševalske akcije “Prima kurilno olje ekstra lahko”

Petrol kot ponudnik ekstra lahkega
kurilnega olja – bolje ocenjen od
konkurence
Ohranjamo
splošno
zadovoljstvo
– na lestvici
1-100
dosegamo
vrednost 84

S pomočjo raziskav in stalnega spremljanja obnašanja naših odjemalcev želimo zadovoljiti njihove
trenutne potrebe in predvideti prihodnje ter jih s široko paleto ponudbe in poprodajnih aktivnosti
obdržati v lojalnem krogu. Rezultati merjenja zadovoljstva obiskovalcev Petrolovih prodajnih

mest v letu 2007 so pokazali, da so kupci večinoma zelo zadovoljni s prodajno ponudbo Petrolovih
bencinskih servisov, saj na lestvici od 1 do 100 dosegamo vrednost 84.

Dober primer predstavlja raziskava o poziciji Petrola kot ponudnika energenta – ekstra lahkega
Zadovoljstvo
potrošnikov z
ekstra lahkim
kurilnim oljem
– na lestvici
1-100
dosegamo
vrednost 79

kurilnega olja na slovenskem trgu. Rezultati so pokazali, da Petrol uživa višjo stopnjo zaupanja
in je od konkurenčnih znamk bolje ocenjen po številnih merilih. To potrjuje ustreznost tržne

komunikacije in vzdrževanja visoke kakovosti ponudbe na tem področju. Kupci ekstra lahkega
kurilnega olja so zadovoljstvo s Petrolom na lestvi od 1 do 100 ocenili na 79.

Petrolova prodaja ekstra lahkega kurilnega olja
v primerjavi z drugimi dobavitelji
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POMEN HITREGA REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ

Napake se dogajajo in lahko vodijo k nezadovoljstvu kupca. Odličnost ponudnika se v takšnih

trenutkih dokaže z njihovim hitrim odpravljanjem in razumevanjem stališč uporabnika. Sistem
sledljivosti in nadzora pa preprečuje njihovo ponovitev.

V skupini Petrol se zavedamo, da sodi učinkovito reševanje pritožb in reklamacij med izredno
pomembne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev. Pritožbe oziroma reklamacije se v

skupini Petrol rešujejo v okviru celovitega sistema reševanja reklamacij. Naravnan je tako, da

omogoča hitro, učinkovito in do kupcev prijazno reševanje. Učinkovit sistem reševanja reklamacij

dolgoročno ugodno vpliva na zadovoljstvo in lojalnost kupcev, s tem pa tudi na dobro ime in ugled
našega podjetja.

Strateške naloge do leta 2010
• ohranili bomo splošno zadovoljstvo potrošnikov na bencinskih servisih v Sloveniji vsaj na
ravni leta 2006 – vrednost na lestvici od 1 do 100 je bila 80

• ohranili bomo zadovoljstvo kupcev ekstra lahkega kurilnega olja primerjalno s konkurenco
v Sloveniji vsaj na ravni leta 2006 – vrednost na lestvici od 1 do 100 je bila 77

NALOŽBE

Ustvarjanje pogojev za rast
Struktura naložb odseva razvojno naravnanost skupine Petrol.
Plinska, energetska in okoljska dejavnost postajajo vse
pomembnejše. Tudi regionalno je bilo minulo leto obdobje
intenzivnih, a premišljenih potez širitve na nove trge.
V skupini Petrol smo v letu 2007 v stalna sredstva investirali 253 mio EUR. Od tega 189 mio EUR
predstavlja nakup deleža v podjetju Istrabenz, holdinška družba, d.d., 64 mio EUR pa naložbe v
druge dejavnosti.
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Struktura naložb skupine Petrol (brez naložbe v Istrabenz, d.d.)

Naftna dejavnost - trg JV Evrope 44 %
Naftna dejavnost - slovenski trg 24 %
Plinska dejavnost 19 %
Energetska in okoljska dejavnost 10 %
Ostalo 3 %

USPEŠNE NALOŽBE LETA 2007 PO DEJAVNOSTIH

Naftna dejavnost v Sloveniji
Zgradili smo dva nova in nadomestno gradnjo enega bencinskega servisa. Začeli smo graditi štiri
bencinske servise, ki bodo končani v prvi polovici leta 2008. Potekal je tudi proces pripravljanja
dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj za gradnjo, ki se bo začela v letu 2008.

Na petih bencinskih servisih smo omogočili prodajo utekočinjenega naftnega plina za pogon vozil.
Prenovili smo trgovinske prostore na dvanajstih bencinskih servisih, investirali v varstvo okolja,
požarno varnost ter varovanje bencinskih servisov in skladišč.

Naftna dejavnost na trgih JV Evrope
Na Hrvaškem
se je v letu
2007 mreža
povečala za
11 servisov

Na Hrvaškem smo kupili šest bencinskih servisov in jih tudi rekonstruirali. Dodatno pa zgradili pet
bencinskih servisov.

V Bosni in Hercegovini smo zgradili tri bencinske servise.
V Srbiji smo kupili in rekonstruirali en bencinski servis.
Poslovanje smo začeli širiti na nove trge, kjer smo ustanovili nove družbe. Petrol d.d., Ljubljana je
v letu 2007 vplačal ustanovitveni kapital za naslednje družbe:

• Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A v višini 1,1 mio EUR,
• Petrol – Oti – Slovenia L.L.C. v višini 1,5 mio EUR ter
• Petrol – Bonus d.o.o., v višini 5.000 EUR

TRAJNOSTNI RAZVOJ
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Plinska dejavnost
Investirali smo v gradnjo plinskega omrežja na obstoječih koncesijah in v nakup plinohramov.
Petrol d.d., Ljubljana je odkupil:

• 84,22-odstotni delež v družbi Rodgas AD Bačka Topola v višini 3,5 mio EUR ter
• 0,318-odstotni delež v družbi Geoplin d.o.o., v višini 739 tisoč EUR.

Energetska in okoljska dejavnost
Investirali smo v gradnjo energetske centrale v Tehnološkem parku Ljubljana. Izvedli smo projekt
celovite oskrbe z energijo Psihiatrične bolnišnice Begunje. Rekonstruirali smo transformatorsko

postajo Lipa. Posodobili smo sistem daljinskega ogrevanja v mestu Ravne na Koroškem. Investirali

smo v gradnjo elektroenergetskih omrežij na zaokroženih gospodarskih območjih železarn Ravne in
Štore, na okoljskem področju pa smo večino sredstev namenili za projekt čiščenja reke Meže.

Strateške naloge do leta 2010
• s centralno vodeno politiko investiranja, spremljanjem poslovanja izvedenih projektov po

načelu »Total Cost of Ownership« in stroškovno optimizacijo vzdrževanja bomo zagotavljali
učinkovito vodenje in nadzor nad investicijskimi projekti in projekti vzdrževanja

• v obdobju od leta 2006 do leta 2010 bomo za naložbe namenili 344 mio EUR

Največja
energetska
naložba v
letu 2007 je
bila gradnja
energetske
centrale v
Tehnološkem
parku Ljubljana
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SISTEM KAKOVOSTI

Od novih spoznanj
do sistematizacije znanj
Izpolnjevanje najzahtevnejših okoljskih in energetskih standardov
je prvi pogoj uspešnega razvijanja in uvajanja novih rešitev.
Certifikati predstavljajo le vidni del usklajenih procesov stalnega
izboljševanja energetske ponudbe skupine Petrol. Postopki
testiranja in standardizacije pa stalen način njenega strateškega
delovanja.
TRAJNOSTNI RAZVOJ SE PREPLETA S TEHNOLOŠKIM

V letu 2007 smo izvedli vrsto pomembnih izboljšav

Uvedli smo prodajo novega nadstandardnega ekstra lahkega kurilnega olja – Prima kurilno olje.

Nadaljevali smo aktivno uvajanje biogoriv – večinoma biodiesla. Uporaba tovrstnih goriv žal še

vedno zaostaja za določili evropske direktive 2003/30/ES, ki predpisuje ukrepe za spodbujanje rabe
biogoriv in alternativnih goriv za pogon motorjev. Obenem zaostaja tudi za podzakonskimi akti,

ki jih je Slovenija sprejela na podlagi te direktive. Vzrok je predvsem v pomanjkanju učinkovitih
ukrepov za vzpodbujanje rabe teh goriv.

Raziskovati smo začeli možnosti uvajanja novih biogoriv – motornih bencinov z vsebnostjo
Uvedli
smo okolju
prijaznejše
prima
kurilno olje

bioetanola. Zagotavljanje ustrezne kakovosti biogoriv z vidika skladiščenja, manipulacije in

prodaje je v primerjavi s klasičnimi gorivi še zahtevnejše. Zato smo skupaj s partnerji v osrednjem

slovenskem skladišču naftnih derivatov – Instalaciji Sermin, vzpostavil nove, še ustreznejše pogoje
za skladiščenje in manipulacijo z gorivi. Ukrepi sicer povečujejo manipulativne stroške goriv,
a zagotavljajo večjo varnost uporabe teh goriv za končnega uporabnika.

Uspešno in aktivno smo sodelovali s strokovnimi institucijami. Doma in v tujini. Posebej

intenzivno na področjih raziskav, testiranj in medlaboratorijskega sodelovanja. Poleg tega pa tudi

pri pripravi podlag za nacionalno zakonodajo s tega področja oziroma pri implementaciji nekaterih
evropskih direktiv v slovensko zakonodajo.
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Prima kurilno olje greje naravi prijazneje
Pomembna izboljšava, uvedena v letu 2007, vsebuje izbran paket dodatkov, ki povečujejo

zaščito in zanesljivost delovanja grelnega sistema. Zagotavljajo optimalno porabo, izboljšujejo
izkoristek in znižujejo stroške vzdrževanja. Podaljšujejo življenjsko dobo vseh v ogrevalni

sistem vključenih naprav, zaradi učinkovitejšega izgorevanja pa predvsem – bistveno manj
obremenjujejo okolje.

DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI

Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih kakovostnih standardov. Od leta 1997

naprej po standardu ISO 9001 certificirani sistem vodenja kakovosti v skupini stalno nadgrajujemo
in razširjamo. Poleg certificiranih sistemov kakovosti in ravnanja z okoljem (glej preglednico) so
v integrirani sistem kakovosti vključene tudi zahteve sistema ravnanja z živili HACCP, sistema
varnosti in zdravja pri delu OHSHS ter sistem informacijske varnosti v skladu s standardom
BS 7799-2.

Pregled certifikatov in akreditacij laboratorijev
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

-

-

REZULTATI IN DOSEŽKI V LETU 2007

Sistem ravnanja z okoljem smo prilagodili zahtevam nove izdaje standarda ISO 14001:2004, v vseh
družbah skupine Petrol s certificiranim sistemom ravnanja z okoljem.

V Laboratoriju Petrol, ki ima akreditiranih 71 preskusnih metod, smo uspešno prestali ponovno
ocenjevanje za akreditacijo sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005.
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V odvisni družbi Petrol Tehnologija smo izvedli ponovno ocenjevanje akreditiranih metod za

kontrolo meril pretoka in tlaka v pnevmatikah po standardu SIST EN/ISO 17020:2004. Obenem
smo pridobili pomembno akreditacijo za kontrolo meril pretoka za utekočinjeni naftni plin.

V okviru integriranega sistema kakovosti, kamor vključujemo tudi dobavitelje proizvodov lastne

blagovne znamke in drugih pomembnih proizvodov dodatnega asortimenta ter storitev, smo začeli
izvajati presojo pri dobaviteljih avtomotivov in prehrambenih artiklov.

Nadgradili smo sistem notranjih presoj in ocenjevanj kakovosti poslovanja na bencinskih servisih.

Strateške naloge do leta 2010
• v poslovanje skupine Petrol bomo vpeljali najboljše prakse integriranih sistemov kakovosti
• skrbeli bomo za ustrezno stopnjo varnosti delovnega okolja

• zagotavljali bomo brezhibno delovanje vseh objektov v distribucijski verigi

• zagotavljali bomo primerne tehnične pogoje za zagon in uresničevanje novih razvojnih
projektov

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nove informacijske rešitve kot
podpora učinkovitejšemu
poslovanju
Hiter razvoj novih rešitev pomeni vedno nove preizkušnje in
priložnosti. Uspešnost uvajanja merimo z zniževanjem stroškov,
boljšim nadzorom in varnejšim poslovanjem. Prilagodljivost
skupine pa izhaja iz učinkovitega vklapljanja izboljšanih sistemov
v njeno obstoječe delovanje.
Na področju informacijske tehnologije smo z novimi rešitvami povečali zanesljivost, varnost in

zmogljivost delovanja informacijskega sistema - s povezavo z obvladovanjem poslovnega procesa.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
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Sledili smo strateškemu cilju prenosa uspešnih poslovnih modelov na domačem trgu v poslovanje
na trgih JV Evrope. Prehod na evro je v celoti uspel, poslovanje je od prvega dne naprej potekalo
nemoteno.

Prehod na
evro v celoti
uspel

KAJ SMO INFORMACIJSKO DOSEGLI V LETU 2007

Sistem za nakup vstopnic od leta 2007
na vseh servisih Petrol
Uvedli smo sistem za nakup vstopnic za športne in kulturne prireditve na vseh bencinskih servisih
po Sloveniji.

Na bencinskih servisih na Hrvaškem je bil uveden integrirani sistem kartičnega poslovanja. V Srbiji
pa smo še naprej gradili informacijski sistem.

Pripravljena in certificirana je bila informacijska podpora za novo generacijo POS-terminalov

– sistem je decembra 2007 že deloval na nekaterih bencinskih servisih. Potekale so intenzivne
aktivnosti pri projektu avtomatizacije in optimizacije sekundarnih razvozov ekstra lahkega

kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina. Končni načrtovani rezultat bo pomembno znižanje
stroškov transporta.

Nadaljevali smo delo na novem sistemu za prevzem goriv, ki bo predvidoma končan v letu 2008.
Na področju prodaje ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina smo uspešno
končali projekt nove generacije sistemov za naročanje in prodajo obeh energentov. Obenem smo

nadalje razvijali projekte integrirane podpore GIS za plinovodna omrežja in projekt elektronskega
zajema podatkov o nivoju plina v plinohramih. Začeli smo tudi z deli pri projektu informacijske
podpore za podjetje v Srbiji.

Prehajati smo začeli na nov sistem telefonije (IP-telefonija). Še naprej smo razvijali informacijsko
podporo za spremljanje poslovanja po poslovnih procesih in aktivnostih ter vpeljevali nekatere
nove sisteme za izboljšanje tehničnega varovanja Petrolovega računalniškega omrežja.

Konec leta 2007 smo začeli delati na novi tehnološki platformi za podporo poslovnega obveščanja

– ‘Bussiness Inteligence’, ‘Corporate Performance Management’. Nova platforma bo osnova za vse
nove sisteme poslovnega obveščanja.

Nova
platforma
Business
Intelligence
bo osnova
za vse nove
sisteme
obveščanja
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Strateške naloge do leta 2010
• izvedli bomo popolno integracijo upravljanja informacijske tehnologije in poslovnega
upravljanja za učinkovito obvladovanje vseh poslovnih procesov

• prenos uspešnih poslovnih modelov na domačem trgu v poslovanje na trge JV Evrope
• vpeljali bomo informacijske sisteme – primerljive z najboljšimi tovrstnimi praksami

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Premišljenost vsakega koraka,
pomen vsake odločitve
Okoljska skrb in varovanje sta v skupini Petrol nekaj
vsakdanjega. Odgovorno ravnanje v družbenem okolju, kjer
delujemo, pa je zaveza, gradnja zaupanja in preizkus iskrenosti
naše strategije trajnostnega razvoja.
VAROVANJE OKOLJA

Začne se z zgledom. Nadaljuje s spodbujanjem okolju prijaznega delovanja naših partnerjev in
kupcev. Okoljevarstvena komponenta je vpeta v vse naše upravljavske ravni in v vsa področja

delovanja skupine Petrol. Petrolov sistem ravnanja z okoljem je prilagojen zahtevam mednarodnega
standarda ISO 14001 in pomeni sestavni del Petrolovega strateškega načrta.
KAKO SMO VAROVALI OKOLJE V LETU 2007

Dobre prakse in visoke standarde na področju ravnanja z okoljem smo začeli intenzivneje prenašati
na območje JV Evrope – predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Hrvaško.

Na področju preprečevanja nesreč in zmanjševanja njihovih posledic so bila dopolnjena in revidirana

tri varnostna poročila za skladišča naftnih derivatov. Izvedli smo operativne vaje zaščite in reševanja
v skladu z obstoječimi načrti na vseh skladiščih goriv in skladišču utekočinjenega naftnega plina.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
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Vsi bencinski servisi v Sloveniji so danes opremljeni s sistemom za zaprto polnjenje podzemnih

rezervoarjev, kar pomembno vpliva na zmanjševanje emisij lahkohlapnih ogljikovodikov. Še naprej
pa smo nameščali sodobne čistilne naprave in lovilnike olj na bencinskih servisih ter povečevali
uporabo okolju prijaznih čistilnih sredstev.

Do konca leta 2007 je imel Petrol 99 odstotkov bencinskih servisov in skladišč opremljenih z

rezervoarji in cevovodi, ki ob normalnih obratovalnih okoliščinah zagotavljajo najvišjo možno
varnost pri preprečevanju puščanja v zemljo.

Izvedena so bila vsa izobraževanja s področja ravnanja z okoljem in kemikalijami, ki jih

predvidevajo zakonodaja in interni predpisi. Poleg tega smo zaposlene redno seznanjali z novostmi
na področju naravovarstvenih in drugih z okoljem povezanih vsebin.
KAKO OKOLJU PRIJAZNO RAVNAMO Z ODPADKI

Vsi bencinski servisi Petrol imajo nameščene tipske zabojnike za ločeno zbiranje papirja in papirne
embalaže ter plastike in plastične embalaže. Vsi servisi so opremljeni z ustreznimi zabojniki, ki so

namenjeni zbiranju starih izrabljenih akumulatorjev, in s posebnimi ekološkimi zabojniki. V njih je
na voljo vsa oprema, potrebna za hitro ukrepanje ob morebitnih manjših razlitjih goriv.

Dosegli smo zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za 4 odstotke v primerjavi z letom 2006.
Polovica vseh bencinskih servisov ima zgrajen namenski »ekološki otok« za začasno oziroma
prehodno zbiranje in skladiščenje nevarnih odpadkov.

Sanacija odlagališča gudrona v Pesniškem Dvoru

Od okoljskega problema do vrnitve
v prvotno stanje
Petrol je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor spomladi leta 2007 začel sanirati
odlagališče gudrona v Pesniškem Dvoru. Sanacija odlagališča je ekološko in tehnično zelo
zahteven projekt. Izkopati in na uničenje bo treba odpeljati 20.000 m3 odpadkov – kislega

gudrona. Ta predstavlja neuporaben ostanek pri tehnološkem procesu rerafinacije rabljenih

motornih in industrijskih olj z žveplovo kislino. Sanacija bo končana predvidoma v letu 2008,
Petrol pa bo tako pomembno prispeval k izboljšanju okolja na tem območju.

Zmanjšali
smo količino
komunalnih
odpadkov
za 4 %
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SPONZORSTVA IN DONACIJE

Poslovanje skupine vključuje skrb za družbena in okoljska vprašanja. Posebna pozornost je

namenjena spodbujanju športa in kulture. Zato jima posledično namenjamo tudi pretežni delež
sponzorskih sredstev. Podpora okolju, v katerem delujemo, pomeni dodano vrednost za boljše
sodelovanje in ustvarja pozitivne povratne vplive na naše poslovanje in razvoj. Lokalnim

skupnostim že vrsto let pomagamo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in spodbujamo višjo
kakovost življenja. Odgovornost do družbenega okolja dokazuje skupina Petrol tudi s podporo
humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.

KATERE DRUŽBENE PROJEKTE SMO PODPRLI V LETU 2007

Največji delež sponzorskih sredstev smo namenili vrhunskemu športu. Tradicionalno podpiramo
Petrol je
leta 2007
postal zlati
pokrovitelj
slovenskih
alpskih
smučarskih
reprezentanc

avtomoto šport. Ostajamo tudi pokrovitelj nogometnega stadiona v Celju, ki se je zato poimenoval
Arena Petrol. S podpisom pogodbe z alpskim smučarskim skladom Smučarske zveze Slovenije pa
je Petrol postal tudi zlati pokrovitelj alpskih smučarjev.

Uspešno smo nadaljevali sodelovanje s Festivalom Lent, Slovenskim narodnim gledališčem

Drama in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Mestnemu muzeju Ljubljana smo pomagali
pri zbiranju sredstev za zaščito predmeta izjemnega pomena za svetovno kulturno dediščino –
najstarejšega lesenega kolesa na svetu.

Zavod za kiparstvo je s pomočjo Petrola organiziral razstavo »Javni kipi«, Mednarodni grafični
Natečaj
»Otroci
odraslim« smo
organizirali že
sedemnajstič
zapored

likovni center pa »27. mednarodni grafični bienale«. V Petrolu že vrsto let deluje Ženski pevski
zbor Petrol, sedemnajstič zapored smo organizirali likovni natečaj »Otroci odraslim«.

Podprli smo organizacijo strokovnih konferenc, katerih tematika se je nanašala na energetska

vprašanja, iskanje alternativnih in obnovljivih virov energije, njihovi učinkoviti rabi in njenem
vplivu na bivalno okolje. Podprli pa smo tudi projekt »Z znanjem do zdravja«.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

STRUKTURA SPONZORSKIH SREDSTEV V LETU 2007

Glede na pretekla leta je prišlo do manjše strukturne spremembe v razmerju sponzorskih sredstev.
Nekoliko se je zmanjšal delež namenjen športu, zato pa se je povečal delež namenjen kulturi.
V letu 2007 je bilo 9 odstotkov sredstev porabljenih za dobrodelne namene in za podporo
okoljevarstvenim projektom.

74 odstotkov sredstev je bilo namenjenih športu. Področju kulture pa smo v letu 2007 namenili

17 odstotkov sponzorskega proračuna; poleg sponzoriranja zahtevnih kulturnih projektov sodi sem
tudi podpora številnim manjšim, a zato nič manj kakovostnim prireditvam.

Šport 74 %
Kultura 17 %
Ostalo 9 %

Pravična trgovina
na bencinskih servisih Petrol
Petrol se je v letu 2007 vključil v humanitarni projekt pravične trgovine, ki ga v Sloveniji
vodi društvo Umanotera. Tako je danes na petih bencinskih servisih že moč kupiti

prehrambne izdelke z mednarodno oznako pravične trgovine. Njihov nakup omogoča
prispevek k trajnostnemu razvoju držav tretjega sveta.
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Širimo mrežo
sodelovanj
in združujemo
razlicnost pogledov

Skupina se razvija v soustvarjanju
skupnega cilja – trajne rasti
in dodane vrednosti. Vsak člen
je nenadomestljiv in povezuje
edinstvenost izkušenj na svojem
strokovnem področju.
Ali zemljepisnem območju. V letu
se je dobra energija partnerstva
in preudarnih širitev nadaljevala.
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OBVLADUJOČA DRUŽBA
PETROL D.D., LJUBLJANA

Jamstvo odgovorne rasti,
stabilnosti in povezovanja
Matična družba skupine je generator in varuh njenega
enakomernega razvoja. Njena finančna stabilnost zagotavlja
uspešno plemenitenje vrednosti in rast skupine tudi
v naslednjem letu.
Podjetje Petrol d.d., Ljubljana je bilo formalno ustanovljeno 5. junija 1945 kot podružnica

državnega podjetja Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško družbo leta 1997 je poslovalo
v različnih organizacijskih oblikah.

Naziv družbe: Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Sedež družbe: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
Osnovna dejavnost: Prodaja naftnih proizvodov, ostalega trgovskega blaga ter storitev v Sloveniji
in na 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
Telefaks: 00386 1 47 14 809
Nadzorni svet: Viktor Baraga, Milan Podpečan, Matjaž Gantar, Bojan Šrot, Aleš Marinček, Andrej Bratož,
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 307 bencinskimi servisi
65-odstotni tržni delež. Kot večinski lastnik trinajstih odvisnih podjetij, ki se ukvarjajo s sorodnimi
dejavnostmi, predstavlja v skupini Petrol obvladujočo družbo. Obenem pa realizira pretežni del
prihodkov in dobička skupine.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2007 prodala 2 mio ton proizvodov iz nafte, kar je

7 odstotkov več, kot je bilo načrtovano, in 1 odstotek manj kot v letu 2006, predvsem zaradi
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manjše prodaje ekstra lahkega kurilnega olja zaradi mile zime. Hkrati je družba s prodajo

dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga ustvarila 251,7 mio EUR prihodkov od
prodaje. To je za 15 odstotkov več od načrtovanega in 21 odstotkov več kot v letu 2006.

Pokrivanje 65 % tržnega deleža
bencinskih servisov in 7 % večja prodaja
proizvodov iz nafte od načrtovane
S prodajo storitev v višini 27,7 mio EUR je bil načrt presežen za 5 odstotkov, za prodajo v letu
2006 pa smo zaostali za 6 odstotkov.

Leto 2007 je družba zaključila s 1,9 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, poslovnim izidom pred
davki v višini 57,2 mio EUR in čistim poslovnim izidom v višini 45,8 mio EUR. V primerjavi z
letom 2006 so se čisti prihodki od prodaje povečali za 5 odstotkov, poslovni izid pred davki za
16 odstotkov in čisti poslovni izid za 15 odstotkov.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 387,4 mio EUR.

Čisti poslovni
izid v letu 2007
višji za 15 %
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ODVISNE DRUŽBE
PETROL – TRADE HANDELSGES.M.B.H.

Družba Petrol – Trade Handelsges.m.b.H. je bila ustanovljena leta 1987 na Dunaju in je

v stoodstotni lasti matične družbe Petrol d.d., Ljubljana. Družba predstavlja pomemben člen
v nabavni verigi naftnih in kemijskih proizvodov celotne skupine Petrol.

Naziv družbe: Petrol – Trade Handelsges.m.b.H.
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
Telefaks: 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 2007 je družba Petrol – Trade Handelsges.m.b.H. kupila in prodala 807.004 tone proizvodov
iz nafte in kemijskih proizvodov. S tem je za 6 odstotkov presegla letni načrt 2007.

V letu 2007 je družba realizirala 393,86 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 10 odstotkov
več od načrtovanega.

Čisti poslovni izid družbe Petrol – Trade Handelsges.m.b.H. je v letu 2007 znašal 1,07 mio EUR,

kar pomeni 77-odstotno uresničenje plana. Slabši rezultat od načrtovanega je predvsem posledica
padanja tečaja USD v primerjavi z EUR in spremenjene strukture količinske prodaje glede na
načrtovano v skupini Petrol.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 2,8 mio EUR.
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CYPET – TRADE LTD.

Cypet – Trade Ltd. je hčerinska družba dunajskega podjetja Petrol – Trade Handelsges.m.b.H.

in je v njegovi stoodstotni lasti. Dejavnost družbe sta trgovina in financiranje poslov z nafto in
s proizvodi iz nafte ter z ostalim blagom.

Naziv družbe: 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 poslov z nafto, njenimi derivati in ostalim blagom
Direktor: Marko Malgaj
E-pošta: cypet@logos.cy.net
Telefon: 00357 25 586 039
Telefaks: 00357 25 588 752
Odbor direktorjev: Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Marko Malgaj, Demetra Vasiliou,
Christakis Myrianthous, Nicoletta Demetriou
Matična številka: 89452
Vpis v sodni register: 18. 11. 1998
Davčna številka: 12089452Z

Od 1. januarja 2004 sta osnovni dejavnosti družbe 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 2007 je družba Cypet – Trade Ltd. prodala 1.057.281 ton proizvodov iz nafte, kar pomeni za

6 odstotkov več od zastavljenih načrtov. Družba Cypet – Trade Ltd. je imela v letu 2007 516,06 mio
EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 9 odstotkov več od načrtovanega.

Družba je v letu 2007 ustvarila 3,55 mio EUR čistega poslovnega izida in tako presegla načrt za

4 odstotke. Vzrok za višji rezultat od načrtovanega je večja količinska prodaja proizvodov iz nafte
od načrtovane matični družbi.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 6,7 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 družbe
Petrol d.d., Ljubljana. Njena dejavnost je bila s 1. januarjem 2004 prenesena na družbo
Cypet – Trade Ltd.

Naziv družbe: Cypet Oils 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
Direktor: Marko Malgaj
E-pošta: cypet@logos.cy.net
Telefon: 00357 25 586 039
Telefaks: 00357 25 588 752
Odbor direktorjev: Marko Kryžanowski, Boštjan Napast, Xamitin Ltd., Nicoletta Demetriou
Matična številka: 38175
Vpis v sodni register: 11. 12. 1989
Davčna številka: 12038175W

Družba Cypet Oils Ltd. je v letu 2007 realizirala le prihodke od financiranja. Čisti poslovni izid
družbe je v letu 2007 znašal 18,9 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 1,5 mio EUR.
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PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. SARAJEVO

Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je bila ustanovljena v Sarajevu v začetku leta 1999.
Družba je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana. Njeni glavni dejavnosti sta veleprodaja
in maloprodaja tekočih in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov.

Naziv družbe: Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo
Sedež družbe: Grbavička 4/4, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Osnovna dejavnost: Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi ter s sorodnimi proizvodi
Direktor (prokurist): Aleksander Malahovsky
E-pošta: aleksander.malahovsky@petrol.si
Telefon: 00387 33 560 088
Telefaks: 00387 33 560 071
Nadzorni svet: Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak
Matična številka: 20219629
Vpis v sodni register: 5. 1. 1999
Davčna številka: 01076661

V Bosni in Hercegovini so se v letu 2007 maloprodajne cene pri prodaji proizvodov iz nafte

oblikovale prosto. Uvozniki naftnih derivatov so plačevali carino ob prehodu meje, prometni davek
pa je 1. januarja 2006 zamenjal davek na dodano vrednost.

V letu 2007 je družba v maloprodaji in veleprodaji prodala 120.513 ton proizvodov iz nafte in tako
presegla plan za 11 odstotkov. Družba je v istem obdobju ustvarila 102,2 mio EUR prihodkov od

prodaje nafte in proizvodov iz nafte; 2,8 mio EUR prihodkov od prodaje dopolnilnega asortimenta;
in realizirala za 197 tisoč EUR prihodkov od prodaje storitev. Družba je v letu 2007 skupaj

ustvarila 105,2 mio EUR čistih prihodkov od prodaje ter tako za 10 odstotkov presegla plan.
Čisti poslovni izid družbe je v letu 2007 znašal 664,6 tisoč EUR, kar predstavlja 57-odstotno
realizacijo plana. Slabši poslovni izid od načrtovanega je predvsem posledica višjih stroškov

iz poslovanja, delno pa so k temu prispevale tudi dodatne carine zaradi spremenjenega sistema
carinjenja.

Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je imela konec leta 2007 36 bencinskih servisov.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 40,7 mio EUR.
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PETROL TRGOVINA D.O.O., ZAGREB

Družba Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb je bila ustanovljena leta 1996 in je v stoodstotni lasti družbe

Petrol d.d., Ljubljana. Družba se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte in ostalega trgovskega blaga
na Hrvaškem.

Naziv družbe: Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb
`
Sedež družbe: Oreškoviceva
3D, Otok, 10010 Zagreb, Hrvatska
Osnovna dejavnost: Trgovanje s proizvodi iz nafte in z blagom za široko porabo
Direktor: Ignac Rupar
E-pošta: ignac.rupar@petrol.si
Telefon: 00385 1 66 80 001
Telefaks: 00385 1 66 80 030
Nadzorni svet: Igor Irgolič, Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak
Matična številka: 0400661
Vpis v sodni register: 25. 9. 1996
Davčna številka: 0400661

V letu 2007 so na Hrvaškem veljali predpisi glede oblikovanja obveznih zalog proizvodov, ki jih

je hrvaška vlada sprejela z zakonom o trgu nafte in naftnih derivatov. Skladno z uredbo o obveznih
zalogah nafte in proizvodov iz nafte, ki temelji na omenjenem zakonu, so morali zavezanci za

oblikovanje zalog v letu 2007 zagotoviti zaloge v višini 25 odstotkov neto količine uvoza nafte

in proizvodov iz preteklega koledarskega leta. Hrvaška vlada je 31. maja 2007 sprejela nov odlok
o količini in strukturi obveznih zalog nafte in proizvodov iz nafte za leto 2007, ki je količinsko
opredelil višino zalog za posameznega uvoznika.

Na Hrvaškem so se v letu 2007 cene proizvodov iz nafte oblikovale v skladu s »Pravilnikom o

utvrđivanju cijena naftnih derivata«, ki je v veljavi od 4. januarja 2007. Cene so se spreminjale

vsakih 14 dni glede na razmere na svetovnem naftnem in deviznem trgu. Omenjeni pravilnik navaja
tudi stroške za financiranje Agencije za obvezne rezerve.

S 1. januarjem 2007 so bile na Hrvaškem v celoti odpravljene carinske dajatve na uvoz industrijskih
izdelkov, ki so po poreklu iz EU. Ker ima Petrol Trgovina d.o.o. nabavni trg blaga omejen izključno
na države EU, je bil uvoz nafte in proizvodov iz nafte v letu 2007 prost carinskih dajatev.

Družba Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb je v letu 2007 prodala 108.416 ton proizvodov iz nafte, kar
ne vključuje menjave obveznih zalog, ter tako 87-odstotno realizirala plan. Prihodki od prodaje
blaga so znašali 118,4 mio EUR, prihodki od prodaje storitev pa 0,4 mio EUR. Petrol Trgovina
d.o.o., je v letu 2007 skupno ustvarila 118,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje.
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Čisti poslovni izid družbe je v letu 2007 znašal 973 tisoč EUR, s čimer je družba presegla plan za
enako vrednost. Poglavitni vzrok za boljši rezultat od načrtovanega je poplačilo večje odpisane
terjatve iz leta 2006, hkrati pa je posledica v decembru 2006 sprejete retroaktivne odločitve

Ministrstva za gospodarstvo, delo in podjetništvo o znižanju nadomestila za obvezne rezerve, ki je
bilo v veljavi od 26. julija 2006. Na podlagi te odločitve družbi v letu 2007 ni bilo treba plačevati
tega nadomestila do višine v letu 2006 preplačanega nadomestila.

Konec leta 2007 je imela družba Petrol Trgovina d.o.o. na Hrvaškem 32 bencinskih servisov.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 55,0 mio EUR.

PETROL D.O.O. BEOGRAD

Družba je začela poslovati v letu 2003 in je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in ostalega trgovskega blaga v Srbiji.

Naziv družbe: Petrol d.o.o. Beograd
Sedež družbe: Ulica Španskih boraca br. 24v, 11077 Novi Beograd, Srbija
Osnovna dejavnost: Trgovanje s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi
Direktor: Dušan Krt
E-pošta: dusan.krt@petrol.si
Telefon: 00381 11 212 93 84
Telefaks: 00381 11 313 29 28
Nadzorni svet: Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Boštjan Napast
Matična številka: 17454404
Vpis v sodni register: 31. 12. 2002
Davčna številka: 102485196

V letu 2007 je trg nafte in proizvodov iz nafte v Srbiji popolnoma regulirala država; dovoljen je bil
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 lokalnih družbah ali uvoziti surovo
nafto in jo predelati v rafinerijah NIS a.d. Novi Sad.

Cene nafte in proizvodov iz nafte so v Srbiji oblikovane v skladu z vladno uredbo in so lahko glede
na veljavno zakonodajo predmet usklajevanja vsakih 15 dni.

Ob koncu leta 2007 je imela družba Petrol d.o.o. Beograd tri bencinske servise.
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Skupna količinska prodaja nafte in proizvodov iz nafte je v letu 2007 znašala 3.839 ton, kar je

42 odstotkov pod planom. Nižja realizacija prodaje je posledica kasnejšega odprtja bencinskega
servisa in manjše prodaje.

V letu 2007 je družba Petrol d.o.o. Beograd ustvarila 4,2 mio EUR čistih prihodkov od prodaje,

s čimer je 51-odstotno realizirala plan. V letu 2007 je družba realizirala izgubo v višini 590 tisoč
EUR, ki je višja od načrtovane. Slabši rezultat od načrtovanega je posledica manjše količinske
prodaje na bencinskih servisih.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 8,0 mio EUR.

PETROL MALOPRODAJA SLOVENIJA, D.O.O.

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.

Naziv družbe: Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.
Sedež družbe: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Osnovna dejavnost: 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
Telefaks: 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 in storitev na bencinskih servisih v Sloveniji.
Bencinski servisi in blago so v lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana.

V letu 2007 je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ustvarila 11,22 mio EUR čistih

prihodkov od prodaje in tako za 2 odstotka presegla svoj načrt. Čisti prihodki od prodaje so bili

doseženi z nadomestili za stroške opravljanja prodaje na bencinskih servisih v upravljanju družbe
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Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., ki jih le-ta zaračuna Petrolu d.d., Ljubljana. Dodatno je imela
družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., 265 tisoč EUR finančnih prihodkov od obresti.
Družba je leto 2007 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini pozitivne ničle.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 12,7 mio EUR.

PETROL SKLADIŠČENJE D.O.O.

Družba Petrol Skladiščenje d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2002 in je v stoodstotni lasti družbe
Petrol d.d., Ljubljana. Temeljna dejavnost družbe 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.

Naziv družbe: Petrol Skladiščenje d.o.o.
Sedež družbe: Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Osnovna dejavnost: Upravljanje skladiščnih zmogljivosti, ki so v lasti obvladujoče družbe
Direktor: Miran Obreza
E-pošta: miran.obreza@petrol.si
Telefon: 00386 1 586 34 56
Telefaks: 00386 1 520 36 74
Člani skupščine: Boštjan Napast, Igor Irgolič, Rok Blenkuš
Matična številka: 1721895
Vpis v sodni register: 14. 8. 2002
Davčna številka: 51018900

V letu 2004 je matična družba v skladu z ugotovitvami analize učinkovitosti korporativnih funkcij
v družbi Petrol Skladiščenje d.o.o. združila dejavnost upravljanja vseh Petrolovih skladišč v

Sloveniji. Januarja 2004 je bil opravljen prenos celotne skladiščne dejavnosti iz obvladujoče

družbe v odvisno družbo. Tako je slednja poleg upravljanja skladišča goriv Lendava prevzela tudi
upravljanje skladišč goriv Rače, Celje, Zalog, Ajdovščina in Skladiščno distribucijski center za
kosovno blago v Zalogu.

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«.
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V letu 2007 je družba realizirala 2,27 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Družba je leto 2007
zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 952 EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 556 tisoč EUR.

PETROL TEHNOLOGIJA, D.O.O.

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

Petroservis d.o.o. je bila formalno ustanovljena novembra 2002, dejansko pa je začela poslovati
v letu 2003. V letu 2004 se je družba preimenovala v Petrol Tehnologija, d.o.o.

Naziv družbe: Petrol Tehnologija, d.o.o.
Sedež družbe: Zaloška cesta 259, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija
Osnovna dejavnost: Vzdrževanje objektov, tehnološke opreme in instalacij
Direktor: Miran Obreza
E-pošta: miran.obreza@petrol.si
Telefon: 00386 1 520 36 00
Telefaks: 00386 1 520 36 01
Člani skupščine: Marta Svoljšak Jerman, Barbara Jama Živalič, Mojca Kert Kos, Igor Matičič
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. Družba ima zastopstva za nabavo rezervnih delov, instalacij in naprav.

V letu 2007 je družba Petrol Tehnologija, d.o.o., ustvarila 6,3 mio EUR čistih prihodkov od

prodaje, leto pa sklenila s čistim poslovnim izidom v višini 138 tisoč EUR. Njeni čisti prihodki

od prodaje so bili za 19 odstotkov višji od načrtovanih, čisti poslovni izid pa je presegel plan za 97
tisoč EUR. Boljši rezultat od načrtovanega je družba dosegla zaradi blage zime v začetku leta. Ta

je omogočila ugodne delovne pogoje za preventivna in intervencijska vzdrževalna dela. Poleg tega
so k boljšemu rezultatu prispevale tudi povečane investicije skupine Petrol na trgih JV Evrope in
posledično večji obseg del za družbo.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 960 tisoč EUR.

PODJETJA V SKUPINI PETROL

PETROL VNC D.O.O.

Družba Petrol VNC d.o.o. je bila formalno ustanovljena 16. maja 2006, dejansko pa je začela

poslovati 1. septembra 2006. Družba je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana in je bila
ustanovljena z namenom opravljanja storitev poizvedovalne dejavnosti in varovanja.

Naziv družbe: Petrol VNC d.o.o.
Sedež družbe: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Osnovna dejavnost: Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Direktor: Bojan Babič
E-pošta: bojan.babic@petrol.si; vnc@petrol.si
Telefon: 00386 1 471 43 91
Telefaks: 00386 1 471 48 09
Matična številka: 2197995
Vpis v sodni register: 16. 5. 2006
Davčna številka: 12786896

Družba opravlja strokovna dela povezana s sprejemom, informacijsko obdelavo, prikazom in

arhiviranjem alarmnih sporočil, prispelih iz varovanih objektov. Med dejavnosti družbe sodijo tudi
zagotavljanje stalnega nadzora nad varovanim območjem ali objekti, obveščanje drugih družb za

zasebno varovanje in državnih organov (policija, gasilci ter različne reševalne službe) o prispelih
alarmnih sporočilih, obveščanje in operativno vodenje intervencijskih ekip na terenu in izdelava
varnostnih posnetkov iz videonadzornih sistemov na zahtevo naročnika. V letu 2007 je družba
začela opravljati tudi storitve svetovanja s področja varovanja ter detektivske storitve.

Petrol VNC d.o.o. opravlja svojo dejavnost v skladu s pogodbami, ki jih ima sklenjene z različnimi
družbami zasebnega varovanja in drugimi gospodarskimi subjekti.

Družba je v letu 2007 realizirala 260 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje ter leto 2007 zaključila
s čistim poslovnim izidom v višini 6 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 129 tisoč EUR.
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PETROL PLIN, D.O.O.

Družba Petrol Plin, d.o.o., je nastala z združitvijo Sektorja plinske dejavnosti Petrol d.d., Ljubljana

in družbe Apegas, d.o.o. Danes je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana. Družba je začela

poslovati v začetku leta 2002. Njene osnovne dejavnosti so oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži, oskrba s paro in toplo vodo, skladiščenje in trgovina s plinastimi in tekočimi gorivi,
svetovanje in projektiranje.

Naziv družbe: Petrol Plin, d.o.o.
Sedež družbe: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Osnovna dejavnost: 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
Telefaks: 00386 1 47 14 400
Člani skupščine: Boštjan Napast, Alenka Vrhovnik Težak, Janez Grošelj
Matična številka: 5842247
Vpis v sodni register: 4. 10. 1993
Davčna številka: 36799220

Poleg osnovne dejavnosti oskrbe deluje družba tudi na področju gradnje in upravljanja omrežij

zemeljskega plina in uparjenega utekočinjenega naftnega plina, na področju proizvodnje in trženja
električne energije ter na področju čiščenja odpadnih voda.

V letu 2007 je bila družba Petrol Plin, d.o.o., aktivna tudi pri plinifikaciji občin Bačka Topola in

Pećinci v Srbiji, kjer je matična družba Petrol d.d., Ljubljana ustanovila hčerinsko družbo Petrol
Gas Group, d.o.o., ter postala večinski lastnik družbe Rodgas AD Bačka Topola.

Ob koncu leta 2007 je družba Petrol Plin, d.o.o., upravljala devetnajst plinskih koncesij.

Tri koncesije so v lasti matične družbe Petrol d.d., Ljubljana, šestnajst pa jih je v lasti družbe
Petrol Plin, d.o.o. Utekočinjeni naftni plin je družba tržila prek 1.759 plinohramov.

Petrol Plin, d.o.o., je v letu 2007 prodal 24.165 ton utekočinjenega naftnega plina. Tako je za
10 odstotkov presegel količine načrtovane prodaje. Poleg tega je družba prodala 9 mio Sm3

zemeljskega plina na koncesijah Petrol Plina, d.o.o., kar predstavlja 79-odstotno doseganje

načrtovanih količin. Družba je samo distribuirala še 1,8 mio Sm3 zemeljskega plina. Na treh

koncesijah družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki so v upravljanju družbe Petrol Plin, d.o.o., je družba
prodala 9,03 mio Sm3 zemeljskega plina, s čimer je 90-odstotno uresničila načrt.

PODJETJA V SKUPINI PETROL

Petrol Plin, d.o.o., je v letu 2007 ustvaril 24,86 mio EUR čistih prihodkov od prodaje ter tako
95-odstotno uresničil načrt. Čisti poslovni izid je dosegel 483 tisoč EUR, kar predstavlja

89-odstotno uresničitev načrta. Slabši rezultat od načrtovanega je predvsem posledica neugodnih
zimskih vremenskih razmer z nadpovprečnimi temperaturami v začetku leta 2007.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 12,7 mio EUR.

PETROL ENERGETIKA D.O.O.

Družba Petrol Energetika d.o.o. prevzema vedno vidnejšo vlogo pri energetski oskrbi slovenskega

jeklarstva in strojnopredelovalne industrije. Družba zagotavlja celovitost pri načrtovanju in iskanju
sodobnih energetskih konceptov oskrbe z energijo.

Naziv družbe: Petrol Energetika d.o.o.
Sedež družbe: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
Osnovna dejavnost: Proizvodnja, prodaja in distribucija električne ter toplotne energije,
prodaja in distribucija zemeljskega plina ter drugih energentov
Direktor podjetja: Mojca Kert-Kos
E-pošta: mojca.kos@petrol.si
Telefon: 00386 2 870 61 00
Telefaks: 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 konca leta

2007 je družba Petrol d.d., Ljubljana z dokapitalizacijo povečala lastniški delež na 99,33 odstotka,

preostalih 0,67 odstotka družbe je v lasti družbe Železar Štore d.p., delniške družbe pooblaščenke, d.d.
SISTEMSKI OPERATER

Petrol Energetika d.o.o. nastopa na trgu v vlogi proizvajalca, trgovca, zastopnika in posrednika

pri trženju energentov, prav tako pa prevzema tudi vlogo sistemskega operaterja distribucijskih

sistemov. Med njenimi najpomembnejšimi odjemalci so energetsko intenzivne panoge jeklarstva in
strojnopredelovalne industrije ter uporabniki v geografsko povezanih lokalnih skupnostih.
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Družba zagotavlja na področju gospodarsko zaokroženih območij Ravne in Štore strateško oskrbo
z energijo in energetskimi mediji nekdanjim železarskim družbam in bližnji okolici, poleg tega pa
skrbi tudi za celotno oskrbo občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Dravograd s toplotno
energijo in zemeljskim plinom.

ZAGOTAVLJANJE TRAJNIH SINERGIJ IN REGIONALNE ENERGETSKE OSKRBE

Cilj družbe je zagotavljanje trajnih sinergijskih učinkov pri izvajanju energetskih, komunalnih
in okoljskih storitev ter razvoj v vodilnega regijskega ponudnika energetske oskrbe. Poslovna
strategija družbe temelji na preučevanju in prilagajanju trgu ter razvoju lastnega znanja.
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.
Družba Petrol Energetika d.o.o. je razvila in v praksi uveljavila tržnokonkurenčni model poslovanja
(Multi utility model), ki v tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu združuje izvajanje
celostnih energetskih storitev, namenjenih odjemalcem s področja industrije in široke potrošnje.
Družba uspešno raste v vodilnega regijskega koordinatorja in ponudnika energetske oskrbe.
Med njenimi bistvenimi konkurenčnimi prednostmi je ustvarjanje trajne sinergije med javnimi
in zasebnimi naložbami (Private Public Partnership), predvsem na področju komunalne in
energetske infrastrukture. Prednost pred konkurenco pa družba vzdržuje tudi z učinkovito podporo
pogodbenemu financiranju (Third Party Financing – TPF) in z učinkovitim upravljanjem odjema
energije na strani porabe (Demand Side Management).
V letu 2007 je Petrol Energetika d.o.o. prodala 344,8 mio kWh električne energije, od tega
41,5 mio kWh lastne proizvodnje, in distribuirala 294,6 mio kWh elektrike. Družba je prodala
32 mio Sm3 zemeljskega plina ter ga distribuirala 50,5 mio Sm3. Na področju ravnanja s toplotno
energijo je družba dosegla 48,9 tisoč MWh proizvodnje, 45,6 tisoč MWh prodaje in 47,4 tisoč
MWh distribucije toplotne energije.
Družba je v letu 2007 ustvarila 43,5 mio EUR čistih prihodkov od prodaje ter tako presegla plan
za 20 odstotkov. V letu 2007 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini 1,43 mio EUR. Družbi
Petrol d.d., Ljubljana pripada čisti poslovni izid v višini 1,42 mio EUR, kar je 25 odstotkov nad
načrtovanim. Boljši rezultat od načrtovanega je predvsem posledica večje količinske prodaje
industrijskim odjemalcem.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 15,0 mio EUR.
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PETROL GAS GROUP D.O.O.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v avgustu 2007 v Novem Sadu, Srbija, ustanovila družbo Petrol

Gas Group d.o.o. Družba je bila ustanovljena z namenom upravljanja svojih in drugih Petrolovih

naložb v družbah s plinsko dejavnostjo. Družba je v stoodstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Naziv družbe: Petrol Gas Group d.o.o.
Sedež družbe: Kninska 139B, 21203 Veternik, Srbija
Osnovna dejavnost: Distribucija plina
Direktor podjetja: Štefan Mitja Lebar
E-pošta: stefan.lebar@petrol.si
Telefon: 00386 1 47 14 911
Telefaks: 00386 1 47 14 400
Matična številka: 20316586
Vpis v sodni register: 8. 8. 2007
Davčna številka: 105106816

Družba Petrol Gas Group d.o.o. upravlja s koncesijo Pećinci, ki jo je na javnem razpisu

pridobila družba Petrol d.d., Ljubljana ter jo po ustanovitvi hčerinskega podjetja prenesla na
novoustanovljeno družbo Petrol Gas Group d.o.o.

Usmeritev družbe Petrol d.d., Ljubljana na področju energetike v Republiki Srbiji je širitev

dejavnosti s pridobivanjem koncesij za distribucijo zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega

plina in povezovanje s sorodnimi podjetji. Cilj družbe Petrol Gas Group d.o.o. je zaokrožitev vseh
plinskih dejavnosti na območju Srbije v okviru skupine Petrol prek distribucije utekočinjenega
naftnega plina in zemeljskega plina. Obenem pa tudi trženje utekočinjenega naftnega plina v
plinohramih, prodaja avtoplina ter veleprodaja in maloprodaja UNP v jeklenkah.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 94 tisoč EUR.
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RODGAS AD

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v juliju in oktobru 2007 kupila večinski, 84,22-odstotni lastniški
delež v družbi Rodgas AD Bačka Topola. Dejavnost družbe je distribucija plina po plinovodnem
omrežju v Srbiji.

Naziv družbe: Rodgas AD Bačka Topola
Sedež družbe: Maršala Tita br. 61, Bačka Topola, Srbija
Osnovna dejavnost: Distribucija plina
Direktor podjetja: Milan B. Dragosavac
E-pošta: milan.dragosavac@petrol.si
Telefon: 00381 6 35 10 787
Matična številka: 8576416
Vpis v sodni register: 17. 2. 1994
Davčna številka: 101446475

Petrol je z nakupom lokalnega distributerja, ki pozna razmere v državi in ima dobre poslovne in

politične povezave, vstopil na trg distribucije zemeljskega plina v Republiki Srbiji. Slednji je zaradi
dobre lege države v regiji, njenega velikega razvojnega potenciala ter gospodarske rasti zanimiv za
širitev plinske dejavnosti Petrola.

Družba Rodgas AD distribuira zemeljski plin po plinovodnem omrežju v skupni dolžini 112,9 km.
V letu 2007 je družba prodala 5,52 mio Sm3 zemeljskega plina gospodinjskim in industrijskim
uporabnikom. Na omrežje je priključenih 1.064 gospodinjstev ter 110 poslovnih subjektov.

Družba je v letu 2007 ustvarila 1,51 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid
družbe je v letu 2007 znašal 94 tisoč EUR, od tega pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana čisti
poslovni izid v višini 79 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 1,1 mio EUR.
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SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE
GEOENERGO D.O.O.

Družba Geoenergo d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002 in je v petdesetodstotni lasti družbe
Petrol d.d., Ljubljana. Drugi družbenik je Nafta Lendava, d.o.o.

Naziv družbe: Geoenergo d.o.o.
Sedež družbe: Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija
Osnovna dejavnost: Pridobivanje zemeljskega plina, nafte in plinskega kondenzata
Direktor: Ivan Pavoševič, Andraž Lipolt
E-pošta: ivan.pavosevic@petrol.si; andraz.lipolt@petrol.si
Telefon: 00386 2 577 22 62
Telefaks: 00386 2 578 89 15
Nadzorni svet: Barbara Jama Živalič, Lovro Pratnekar, Marta Svoljšak Jerman, Renata Kevrič
Matična številka: 1465830
Vpis v sodni register: 20. 6. 2002
Davčna številka: 28050657

Družba se ukvarja s pridobivanjem zemeljskega plina, surove nafte in plinskega kondenzata iz vrtin

na območju Murske depresije. Družba je tudi nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih
surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije.

Z družbo Nemocco Slovenija Corporation ima družba sklenjeno dolgoročno pogodbo o skupnem

vlaganju na področju izkoriščanja ogljikovodikov na naftno-plinskih poljih Dolina in Petišovci pri
Lendavi.

Družba je v letu 2007 prodala 3,4 mio Sm3 zemeljskega plina in 424 ton surove nafte in plinskega

kondenzata.

V letu 2007 je imela družba Geoenergo d.o.o. čiste prihodke od prodaje v višini 759 tisoč EUR, kar
pomeni 96-odstotno uresničenje plana.

Rezultat poslovanja družbe za leto 2007 je čisti poslovni izid v višini 45 tisoč EUR. Čisti poslovni
izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, znaša 23 tisoč EUR.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 134 tisoč EUR.
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INSTALACIJA, D.O.O., KOPER

Družba Instalacija, d.o.o., Koper je bila ustanovljena leta 1991. Njeni osnovni dejavnosti sta

skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov. Družba je v 49-odstotni lasti družbe Petrol d.d.,
Ljubljana, 51-odstotni lastnik družbe pa je Istrabenz d.d., Koper.

Naziv družbe: Instalacija, d.o.o., Koper
Sedež družbe: Sermin 10a, 6000 Koper, Slovenija
Osnovna dejavnost: Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov
Direktor: Rinaldo Glavina
E-pošta: rinaldo.glavina@instalacija.si
Telefon: 00386 5 668 21 00
Telefaks: 00386 5 639 53 20
Matična številka: 5498007
Vpis v sodni register: 5. 7. 1991
Davčna številka: 62032429

Med pomembnejšimi dogodki v letu 2007 so bili gradnja novega rezervoarja R-18 s kapaciteto

30.000 m3, zamenjava polnilne roke na tankerskem pomolu, vgraditev sistema za filtriranje goriva
na kamionski polnilnici ter dokončanje šestega otoka na kamionski polnilnici.

V letu 2007 je družba pretovorila 1,98 mio ton naftnih derivatov, kar je več od načrtovanega in
hkrati pomeni rekorden letni pretovor naftnih derivatov.

Družba je imela v letu 2007 čiste prihodke od prodaje v višini 12,3 mio EUR, kar je več od
načrtovanega obsega poslovanja. V letu 2007 je družba ustvarila čisti poslovni izid v višini

4,05 mio EUR in tako za skoraj 17 odstotkov presegla načrtovanega. Čisti poslovni izid, ki

pripada Petrolu d.d., Ljubljana, znaša 1,98 mio EUR. Družba je realizirala višji čisti poslovni izid
od načrtovanega predvsem zaradi večjega obsega pretovorjenega blaga in nižjih stroškov blaga,
materiala in storitev.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 24,2 mio EUR.
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KARKASA, D.O.O.

V letu 2004 sta družbi Petrol d.d., Ljubljana in Sava Tires, d.o.o., iz skupine Goodyear ustanovili
podjetje Karkasa, d.o.o. Osnovna dejavnost družbe je obnavljanje tovornih pnevmatik.

Naziv družbe: Karkasa, d.o.o.
Sedež družbe: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Osnovna dejavnost: Obnavljanje pnevmatik za tovorna vozila
Direktor: Peter Globočnik
E-pošta: peter_globocnik@goodyear.com
Telefon: 00386 4 207 75 97
Telefaks: 00386 4 207 75 04
Matična številka: 1965042
Vpis v sodni register: 13. 7. 2004
Davčna številka: 20610181

Družba, v kateri ima vsak od ustanoviteljev petdesetodstotni lastniški delež, je začela poslovati
januarja 2005. V letu 2007 je družba obnovila 5.918 pnevmatik, s čimer je presegla načrt za

8 odstotkov, ter prodala 5.947 obnovljenih tovornih pnevmatik, kar je 8 odstotkov nad planom
prodaje.

Družba Karkasa, d.o.o., je v letu 2007 ustvarila 901 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje in tako
presegla plan za 12 odstotkov. Čisti poslovni izid družbe za leto 2007 je 29 odstotkov višji od

načrtovanega in znaša 69 tisoč EUR. Boljši rezultat od načrtovanega je posledica večje količinske
prodaje obnovljenih tovornih avtoplaščev in višje količinske proizvodnje v primerjavi s planom,
ugodnejših razmer v strukturi proizvodnje in prodaje ter dodatne prodaje stranskih proizvodov
proizvodnega procesa, ki predhodno ni bila načrtovana.

V letu 2007 znaša čisti poslovni izid, ki pripada Petrolu d.d., Ljubljana, 35 tisoč EUR.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 324 tisoč EUR.
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PETROL - BONUS D.O.O.

Na podlagi javnega razpisa, ki ga je dobila družba Petrol d.d., Ljubljana, sta družbi Petrol d.d.,
Ljubljana in Montenegro Bonus – Cetinje v avgustu 2007 s podpisom pogodbe ustanovili

podjetje Petrol – Bonus d.o.o. Obe družbi sta v novo podjetje Petrol – Bonus d.o.o. vključeni

s 50-odstotnim lastniškim deležem. Osnovna dejavnost družbe je prodaja plina in proizvodov iz
nafte na območju Črne gore.

Naziv družbe: Petrol – Bonus d.o.o. Cetinje
Sedež družbe: Donje polje b.b., Cetinje, Črna gora
Osnovna dejavnost: Trgovinska dejavnost na veliko in malo z gorivi
Izvršni direktor: Miodrag Ivanovic´
Finančni direktor: Dean Krivec
E-pošta: dean.krivec@petrol.si
´ ´
Odbor direktorjev: Rok Blenkuš, Štefan Mitja Lebar, Biserka Dragicevic
Matična številka: 5-0403054 / 001
Vpis v sodni register: 22. 8. 2007
Davčna številka: 02675889

Petrol – Bonus d.o.o. je podjetje, ki bo združevalo investicijski potencial in specifična znanja

skupine Petrol ter poznavanje lokalnih razmer na trgu prek podjetja Montenegro Bonus iz Cetinja.
Med načrtovanimi investicijami v prihodnjih letih bodo bencinski servisi, gradnja skladišča

za naftne derivate ter gradnja skladišča za utekočinjeni naftni plin. Petrol – Bonus d.o.o. prav

tako načrtuje sodelovanje z državo pri obveznem skladiščenju naftnih rezerv ter sodelovanje pri
projektih plinifikacije na območju Črne gore.

Podjetje Petrol – Bonus d.o.o. se je v letu 2007 posvečalo predvsem aktivnostim, ki so potrebne

za začetek poslovanja v letu 2008. Aktivnosti družbe v letu 2007 so bile osredotočene predvsem
na prilagajanje lokalni zakonodaji in implementaciji Petrolovih standardov v novoustanovljeno

podjetje. Opravljeni so bili ogledi potencialnih lokacij za nove bencinske servise. Podjetje v letu
2007 še ni poslovalo.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 10 tisoč EUR.

PODJETJA V SKUPINI PETROL

PETROL – OTI – SLOVENIJA L.L.C.

Družba PETROL – OTI – Slovenija L.L.C. je bila ustanovljena julija 2007. Družba je v 51-odstotni
lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana in v 49-odstotni lasti družbe OTI C.O. J.S.C. Priština. Osnovna
dejavnost družbe je trgovina s proizvodi iz nafte na območju Kosova.

Naziv družbe: PETROL – OTI – Slovenija L.L.C.
Sedež družbe: Prishtina Magijstralija, Prishtine str. No., Priština, Srbija - Kosovo
Osnovna dejavnost: Maloprodaja in veleprodaja s tekočimi in plinskimi gorivi ter sorodnimi proizvodi
Direktor: Bojan Babič
E-pošta: bojan.babic@petrol.si
Telefon: 00386 1 471 43 91
Telefaks: 00386 1 471 48 09
Upravni odbor: Bojan Babič, Roman Mazi, Nazmi Bytyqi
Matična številka: 70441544
Vpis v sodni register: 17. 7. 2007
Davčna številka: 3005453

Družba je bila ustanovljena z namenom razvoja trgovine s proizvodi iz nafte na področju
veleprodaje in maloprodaje in gradnje lastnih skladiščnih zmogljivosti.

V letu 2007 je družba pridobila potrebne licence za opravljanje dejavnosti na področju trgovine

s proizvodi iz nafte ter začela poslovati na področju veleprodaje in maloprodaje. Trenutno ima dva
bencinska servisa.

Družba je v letu 2007 realizirala 1,22 mio EUR čistih prihodkov od prodaje in negativen čisti

poslovni izid v višini –42 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana,
znaša –22 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 2,9 mio EUR.
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PETROL SLOVENIA TIRANA WHOLESALE SH.A.

Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A. je bila ustanovljena v juliju leta 2007 in je v 55-odstotni
lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poglavitna dejavnost družbe je veleprodaja s tekočimi in
plinskimi gorivi ter sorodnimi proizvodi v Albaniji.

Naziv družbe: Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A
Sedež družbe: Deshmoret e 4 Shkurtit PII.26, Tirana, Albanija
Osnovna dejavnost: Veleprodaja s tekočimi in plinskimi gorivi ter sorodnimi proizvodi
Direktor: Roman Mazi
E-pošta: roman.mazi@petrol.si
Telefon: 00386 1 471 44 75
Telefaks: 00386 1 471 48 09
Matična številka: K 72001009 G
Vpis v sodni register: 6. 7. 2007
Davčna številka: K 72001009 G

Družba v letu 2007 še ni aktivno poslovala.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 2,0 mio EUR.

PODJETJA V SKUPINI PETROL

PETROL SLOVENIA TIRANA DISTRIBUTION SH.P.K.

Petrol Slovenia Tirana Distribution SH.P.K. je bila ustanovljena julija 2007 in je v 100-odstotni lasti
družbe Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A. Najpomembnejša dejavnost družbe je maloprodaja
s tekočimi in plinskimi gorivi v Albaniji.

Naziv družbe: Petrol Slovenia Tirana Distribution SH.P.K.
Sedež družbe: Deshmoret e 4 Shkurtit PII.26, Tirana, Albanija
Osnovna dejavnost: Maloprodaja s tekočimi in plinskimi gorivi
Direktor: Roman Mazi, Bojan Babič
E-pošta: roman.mazi@petrol.si, bojan.babic@petrol.si
Telefon: 00386 1 471 44 75, 00386 1 471 43 91
Telefaks: 00386 1 471 48 09
Matična številka: K 72029013 N
Vpis v sodni register: 23. 7. 2007
Davčna številka: K 72029013 N

Družba v letu 2007 še ni aktivno poslovala.
Kapital družbe je 31. decembra 2007 znašal 20 tisoč EUR.
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PRIDRUŽENE DRUŽBE
AQUASYSTEMS D.O.O.

Naziv družbe: Aquasystems d.o.o.
Sedež družbe: Dupleška 330, 2000 Maribor, Slovenija
Dejavnost: Gradnja in opravljanje storitev čiščenja industrijskih in komunalnih voda –
projekt centralne čistilne naprave Maribor
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 26 %

GEOPLIN D.O.O.

Naziv družbe: Geoplin d.o.o.
Sedež družbe: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija
Dejavnost: Prodaja in transport zemeljskega plina
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 27,5755 %

MARCHÉ GOSTINSTVO D.O.O.

Naziv družbe: Marché Gostinstvo d.o.o.
Sedež družbe: Notranjska cesta 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.

Naziv družbe: Ogrevanje Piran d.o.o.
Sedež družbe: Liminjanska cesta 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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ISTRABENZ, D.D.

Naziv družbe: Istrabenz, d.d.
Sedež družbe: Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, Slovenija
Dejavnost: Upravljanje naložb znotraj in zunaj skupine Istrabenz
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 32,63 %

Poročilo nadzornega sveta

KAZALO / Poročilo nadzornega sveta
Delovanje nadzornega sveta, ocena sodelovanja z upravo
Spremljanje poslovanja družbe in pomen sodelovanja
pri strateškem odločanju
Ocena poslovanja skupine petrol v letu 2007
Potrditev letnega poročila 2007
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POROČILO NADZORNEGA SVETA

Sejemo s konstruktivno energijo,
žanjemo dobre rezultate
Leto 2007 je bilo za Petrol leto pomembnih uspehov in
pomembnih odločitev. Temu primerno smo delovali v nadzornem
svetu. Kritično, a konstruktivno. S tehtnostjo pri sprejemanju
odločitev, ocenjevanju rezultatov in razumevanju vzrokov.
Z odprtostjo do predstavljenih argumentov, s spoštovanjem
dialoga – predvsem pa interesa delničarjev.
Dobra priprava predlogov, inovativnost rešitev, smelost strategij in odločnost taktik uresničevanja.
To so odlike dobrega vodstva. Strokovna pripravljenost, konstruktivnost, temeljitost pretresa

načrtov in rezultatov. Prav tako potrjevanje najpomembnejših investicij, poznavanje zakonov
in vzvodov uspešnega poslovanja, predvsem pa razumevanje okolja, vzrokov in ocenjevanje
uresničljivosti strategij. To so sestavine dobrega nadzorovanja.

Nadzorni svet zagotavlja nadzor in svetovanje. Tem načelom smo sledili tudi v letu 2007.
Spoštovanje dialoga v nadzornem svetu ne sme biti in ni bilo zgolj pregovorno. Na seje nadzornega
sveta je bila vedno povabljena uprava družbe. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

je potekalo skladno z določili poslovnikov o delu obeh organov. Vendar z enim samim ciljem –
blaginjo družbe.

Sodelovanje z upravo ocenjujem kot
uspešno.
DELOVANJE NADZORNEGA SVETA, OCENA SODELOVANJA Z UPRAVO

V letu 2007 se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sestal na desetih sejah, od tega treh
korespondenčnih. Naše delovanje je bilo usklajeno s poslovnikom o delu nadzornega sveta. Kot

predsednik nadzornega sveta sem v pisnih sklicih določal dnevne rede sej in dokumente, potrebne
za obravnavanje posameznih točk. Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme pripravili,
podajali konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno pripravljenih in celovitih informacij,

ki so jih prejeli od uprave družbe, kompetentno sprejemali odločitve v skladu s poslovnikom in

POROČILO NADZORNEGA SVETA

zakonskimi pooblastili. Poslovnik delovanja nadzornega sveta je usklajen s kodeksom upravljanja
javnih delniških družb.

V nadzornem svetu smo prav tako nadaljevali prakso korektnega informiranja zainteresirane

javnosti. To predstavlja enega temeljev transparentnosti poslovanja družbe. Zato sem neposredno
po sejah v primeru za investitorje pomembnih dogodkov podal izjavo za vlagatelje in medije,
z vedno odprto možnostjo dodatnega informiranja.

Uspešno sodelovanje predpostavlja dobro komunikacijo in spoštovanje poslovnika. Uprava je poleg
izčrpnih gradiv nadzornemu svetu dajala tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim temam.
Poleg podrobnejših utemeljitev gradiv neposredno na sejah, ki so pripomogle k strokovnemu

dialogu in utemeljenosti odločanja, želim izpostaviti še eno stvar, ki je pomagala graditi zaupanje
v sodelovanje – pripravljenost izčrpnega odgovarjanja članov vodstva na posamična vprašanja
članov nadzornega sveta. Z vprašanji namreč največkrat nismo varčevali niti glede števila niti

glede njihove zahtevnosti. Lahko bi rekli, da se odgovornost v tem primeru začne s potrpežljivostjo
odgovarjanja. Sodelovanje z upravo ocenjujem kot uspešno.

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE IN POMEN SODELOVANJA
PRI STRATEŠKEM ODLOČANJU

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2007 so bile povezane s spremljanjem
poslovanja družbe:

• Obravnavanje Poročila o nerevidiranih poslovnih rezultatih skupine za leto 2006,

preveritev in potrditev letnega poročila 2006 - Na štiriindvajseti seji, 23. februarja 2007,

smo v nadzornem svetu obravnavali Poročilo o nerevidiranih poslovnih rezultatih skupine Petrol

za leto 2006. Ugotovili smo, da so bili rezultati poslovanja dobri, saj so bili vsi ključni kazalniki

uspeha, načrtovani za leto 2006, doseženi oziroma preseženi. Na šestindvajseti seji, 5. aprila 2007,

je uprava predstavila Letno poročilo za leto 2006. Obravnavali smo ga v navzočnosti direktorice
revizijske družbe BDO EOS Revizija, d.o.o., iz Ljubljane, kot pooblaščene revizorke za skupino
Petrol. Na podlagi preveritve letnega poročila za leto 2006 in računovodskih izkazov s pojasnili
ter poročila pooblaščene revizorke smo ugotovili, da za preveritev ne potrebujemo dodatnih
podlag in brez pripomb potrdili Letno poročilo družbe in skupine o poslovanju v letu 2006.

• Spremljanje medletnega poslovanja skupine Petrol - Na sedemindvajseti seji nadzornega
sveta, 16. maja 2007, je uprava poročala o poslovanju skupine Petrol v prvem četrtletju leta

2007. Poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih šestih mesecih leta 2007 je bilo obravnavano
na devetindvajseti seji, 28. avgusta 2007, poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih
mesecih leta 2007 pa na dvaintrideseti seji, 20. novembra 2007. Člani nadzornega sveta smo
ugotovili, da so bili rezultati poslovanja dobri in da so presegali načrtovane.
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• Sklic skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana - Na šestindvajseti seji, 5. aprila 2007, smo
v nadzornem svetu sprejeli sklep o sklicu skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg

običajnega dnevnega reda v zvezi s seznanitvijo skupščine z letnim poročilom za leto 2006,

uporabo bilančnega dobička, podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu in imenovanjem
revizorjev so bili na dnevnem redu tudi predlog uvedbe kosovnih delnic in preračun osnovnega

kapitala iz slovenskih tolarjev v evre ter izvolitev manjkajočega člana nadzornega sveta Andreja

Bratoža za čas trajanja do konca mandata prejšnjega člana. Vsi predlagani sklepi so bili potrjeni.
Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.

• Sprejem Poslovne politike in finančnega koledarja - Na triintrideseti seji nadzornega sveta,

19. decembra 2007, smo obravnavali in potrdili predlog Poslovne politike skupine Petrol v letu
2008, kot ga je predlagala uprava družbe, in finančni koledar družbe za leto 2008.

Leto 2007 je skupini Petrol prineslo vrsto pomembnih strateških odločitev. Pri nekaterih projektih

v nadzornem svetu stvari nismo zgolj preverjali, ocenjevali ali potrjevali odločitev – temveč aktivno
sodelovali pri tehtanju predlogov in iskanju rešitev. Takšni so bili primeri potencialnega strateškega
povezovanja z družbo Lukoil, potencialnega nakupa IES Spa Mantova, nakup poslovnega deleža
reške družbe Euro-Petrol in prevzemne ponudbe za odkup delnic holdinške družbe Istrabenz.

Pri njih ni šlo le za dajanje soglasja upravi, temveč smo z upravo skupaj pretehtali njene predloge
in potrebne aktivnosti. Takšne so tudi smernice našega delovanja v prihodnje.

Globalne in regionalne spremembe poslovnega okolja so zahtevale premišljeno, a dovolj hitro
sprejemanje odločitev in dajanje soglasij upravi za njihovo izvedbo. Zaradi gibanja cen nafte

na svetovnem trgu, izvajanja sprejete poslovne politike za leto 2007, ki je predvidevala širitev

dejavnosti na nove trge, ter zaradi aktualnih gospodarskih in političnih razmer so bila potrebna
soglasja nadzornega sveta v skladu z določilom 10.10. statuta družbe.

Takšni primeri so bili soglasje upravi k povišanju zneskov korporativnih garancij za družbe v

tujini, iz naslova povečanja kreditnih linij, za razliko med obstoječimi in potrebni zneski – zaradi
povišanj cen nafte; prav tako pa soglasja za ustanovitve družb na novih trgih in soglasja pri vseh
transakcijah, ki so po znesku presegale s statutom določen prag.

OCENA POSLOVANJA SKUPINE PETROL V LETU 2007

Skupina Petrol je v poslovnem letu 2007 s skrbnim upravljanjem s sredstvi in uresničevanjem
dobro zasnovanega trženja kljub zaostrenim razmeram na naftnem trgu okrepila premoženje
lastnikov. Njen ekonomski položaj je trden in uvršča Petrol med vodilna slovenska podjetja.

Poslovanje Petrola je naravnano k doseganju dolgoročne in stabilne rasti v soglasju z okoljem,
gospodarstvom, lokalno oblastjo in delničarji.
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Skupina Petrol je v letu 2007 kljub
zaostrenim razmeram na naftnem trgu
okrepila premoženje lastnikov. Njen
ekonomski položaj je trden. Poslovanje
pa naravnano k doseganju dolgoročne in
stabilne rasti.
Dobro poslovanje družbe v letu 2007 kažejo tudi poslovni rezultati. Skupina Petrol je v letu 2007

ustvarila 2,1 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 9 odstotkov več kot v letu 2006. Poslovni
izid pred davki je realiziran v višini 66,3 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2006, čisti

poslovni izid pa v višini 53,3 mio EUR, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2006. Skupina Petrol je
dosegla 12,7-odstotni donos na kapital.

Skupina je v letu 2007 nadaljevala intenzivni investicijski cikel in investirala 253,1 mio EUR, od

tega 189,2 mio EUR v nakup deleža v podjetju Istrabenz holdinška družba d.d. Preostalih 63,9 mio
EUR pa za razvoj poslovanja skupine na vseh področjih delovanja. Zadolženost skupine Petrol,

izražena s kazalnikom D/E, znaša 0,95, vendar ima skupina še vedno visok kreditni potencial za
dobre in dolgoročno donosne projekte.

Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 2,1 milijona ton, kar je 4 odstotke
več kot v letu 2006. Prihodki od prodaje nenaftnega blaga so znašali 262,9 mio EUR, kar je 22

odstotkov več kot v letu 2006. Konec leta 2007 je imela skupina mrežo 380 bencinskih servisov.
Skupina Petrol je leta 2007 prodala 43.284 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 13 odstotkov več

kot v letu 2006. Prodala je tudi 337.058 MWh električne energije, kar je 4 odstotke več kot leta
2006. Konec leta 2007 je skupina Petrol kupce oskrbovala prek 1.759 plinohramov za prodajo
utekočinjenega naftnega plina in upravljala s 24 koncesijami za oskrbo s plinom.

Skupina je v letu 2007 uspešno nadaljevala uresničevanje strategije diverzifikacije poslovanja in
poglabljanje dejavnosti na posameznih segmentih. To dokazujejo intenzivna širitev poslovanja
z naftnimi derivati na trge JV Evrope, širitev plinske dejavnosti na srbski trg in novi projekti
učinkovite rabe energije.

Kljub temu, da so cene nafte v letu 2007 dosegle rekordne vrednosti in so bile cene motornih
bencinov in srednjih destilatov v Sloveniji še vedno pod državno kontrolo, je skupina z

domišljenimi poslovnimi odločitvami in tržnim ravnanjem leto 2007 zaključila z odličnimi rezultati.
To dokazuje, da Petrol dobro pozna razmere na trgu in se nanje pravočasno in premišljeno odziva.
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POTRDITEV LETNEGA POROČILA 2007

Na 35. seji, dne 27. februarja 2008, smo v nadzornem svetu obravnavali Poročilo o nerevidiranih
poslovnih rezultatih skupine Petrol za leto 2007. Ugotovili smo, da so bili rezultati poslovanja

dobri, saj so bili vsi ključni kazalniki uspeha, načrtovani za leto 2007, doseženi oziroma preseženi.
Na svoji 36. seji, dne 2. aprila 2008, smo v navzočnosti pooblaščene revizorke obravnavali Letno

poročilo za leto 2007. Na podlagi preveritve letnega poročila za leto 2007 in računovodskih izkazov
s pojasnili ter poročila pooblaščenega revizorja smo v nadzornem svetu brez pripomb potrdili Letno
poročilo družbe in skupine o poslovanju v letu 2007.

V vseh primerih smo člani nadzornega sveta upoštevali poslovni in vsebinski kontekst ter formalne
zahteve obravnavanih tem. Menim, da odgovorno in ustrezno danim razmeram. Seveda, kodeksi
so le izhodišča, ki formalno usmerjajo in vrednotijo naše delo in poslovanje podjetja. Skladno z

zakonom in s tem, kar okolje ocenjuje kot pravilno. Pravilniki so pomembni, a ne naredijo podjetja
uspešnega. To naredimo ljudje.

Z vso odgovornostjo in predanostjo si bom prizadeval, da bo nadzorni svet tudi vnaprej deloval
strokovno, učinkovito in zakonito – vse v korist družbe ter delničarjev.
Ljubljana, 2. aprila 2008

Viktor Baraga
Predsednik nadzornega sveta
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PISMO ČLANICE UPRAVE ZA FINANCE

Dinamično finančno leto
Za nami je še eno uspešno leto v več kot 60-letni zgodovini.
V skupini Petrol, ki s 26 družbami posluje v 8 državah, smo v letu
2007 ustvaril rekorden skupni prihodek v višini
2,1 mrd EUR, kar je 9 % več kot v preteklem letu. Poslovni izid
iz poslovanja je znašal 50,5 mio EUR, celotni poslovni izid pa
66,3 mio EUR. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini
53,3 mio EUR in je višji od doseženega v letu 2006 za 7 %.
V skupini Petrol smo v letu 2007 dosegli oziroma presegli zadane načrte kljub zahtevnemu in
dinamičnemu poslovnemu okolju. Številni geopolitičnih nemiri so vplivali na ceno nafte in njenih
derivatov. Povprečna cena nafte je bila v letu 2007 72 USD za sod in se je v primerjavi s povprečno
ceno iz leta 2006 povečala za 11 %. Konec leta se je celo približala psihološki meji 100 USD za
sodček. Skupina Petrol pa ni izpostavljena samo spremembam cen naftnih derivatov, temveč tudi
tečajnim tveganjem. Proizvode iz nafte kupujemo po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov in jih
plačujemo v USD, prodaja pa poteka v lokalnih valutah. Povprečni tečaj ameriškega dolarja je v
primerjavi z letom 2006 padel za 11 %, kar je ublažilo končne učinke dviga cen nafte.
Na bančnem trgu je, po zlomu na nepremičninskem trgu v ZDA, nastala finančna kriza, ki se je
pokazala v dvigu obrestnih mer, tako euriborja kot obrestne marže, in v zaostrenih pogojih za
najemanje posojil. Finančna kriza je vplivala tudi na poslovanje Petrola in se je kazala predvsem v
višjih stroških financiranja.
Soočanje z negotovostjo je skupno vsem gospodarskim družbam. V skupini Petrol kakovost
in zanesljivost poslovanja zagotavljamo prek celovitega sistema za učinkovito upravljanje s
poslovnimi tveganji. Ta temelji na kontinuiranem spremljanju tveganosti poslovnega okolja ter
tako zagotavlja, da so ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, pravočasno prepoznana,
ocenjena in obvladovana. Obvladovanje tveganj je vpeto v celotno organizacijsko strukturo skupine
Petrol in integrirano v poslovni proces na vseh ravneh poslovanja. Za vsa podjetja v skupini
imamo oblikovano enotno finančno in računovodsko politiko, operativni in strateški kontroling,
zakladništvo, »cash pooling« oziroma ničelno uravnavanje sredstev na transakcijskem računu, ki
ga je skupina Petrol uvedla med prvimi v Sloveniji, upravljanje dolgoročnih finančnih naložb ter
zagotavljanje optimalnih virov financiranja na ravni skupine Petrol.
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Alenka Vrhovnik Težak
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Petrol ima pri domačih in tujih poslovnih partnerjih ter finančnih organizacijah najvišjo boniteto.
Odlično splošno poslovno stanje in finančno moč dokazuje najvišja možna bonitetna ocena družbe
Dun & Bradstreet in družbe Bisnode, d.o.o. Smo ena največjih poslovnih skupin v Sloveniji. Zaradi
svoje finančne moči dosegamo na domačih in tujih finančnih trgih najugodnejše pogoje financiranja.
Dolgoletne dobre povezave z bankami doma in v tujini nam omogočajo, da imamo vedno na razpolago
likvidnostne rezerve prek odobrenih kreditnih linij za financiranje investicij in obratnega kapitala.
Da je res tako, potrjuje nakup 32,38-odstotnega deleža v družbi Istrabenz v višini 189 mio EUR, za
katerega nam je uspelo pridobiti do sedaj najvišjo bančno garancijo izdano v Sloveniji. Za garancijo
stoji konzorcij bank, tako slovenskih kot tujih, izdajateljici pa sta bili Nova Ljubljanska banka d.d. in
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Vienna.
Poleg nakupa deleža v Istrabenzu smo v letu 2007 izvedli še precej drugih razvojnih potez, za
katere smo namenili še 64 mio EUR. Na Hrvaškem smo od podjetja Zovko kupili 6 bencinskih
servisov, v Črni gori smo skupaj z družbo Montenegro Bonus ustanovili podjetje Petrol Bonus, v
katerem imamo 50-odstotni lastniški delež, na Kosovem smo z 51-odstotnim lastniškim deležem
soustanovitelji družbe Petrol-Oti-Slovenija, v Albaniji pa s 55-odstotnim lastniškim deležem
soustanovitelji družbe Petrol Slovenia Tirana Wholesale. V Srbiji smo odkupili 84,22-odstotni
delež v družbi Rodgas v Bački Topoli in ustanovili družbo Petrol Gas Group v Novem Sadu. Vse
to potrjuje, da je Petrol finančno močna skupina, ki se zaveda pomembnosti novih investicij, ki jih
aktivno in predvsem dobro upravljamo.
Poleg intenzivnih naložbenih aktivnosti so na sestavo in strukturo sredstev in obveznosti v bilanci
stanja v letu 2007 vplivali še organska rast poslovanja, gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem
naftnem trgu ter tečaj dolarja.
Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo opredmetena osnovna sredstva,
ki znašajo 450 mio EUR. Dolgoročne naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe znašajo
270 mio EUR in so se v letu 2007 povečale za 197 mio EUR, predvsem na račun nakupa lastniškega
deleža v podjetju Istrabenz holdinška družba d.d. in na račun širjenja dejavnosti na trge JV Evrope z
ustanavljanjem oziroma prevzemanjem družb na teh trgih.
Razmere na naftnem trgu in trgu dolarja, ki po svoji naravi sodita med najbolj nestanovitne svetovne
trge, so v letu 2007 močno vplivale na višino kratkoročnih sredstev skupine Petrol. Obvladovanju
kratkoročnih sredstev, ki predstavljajo 32 odstotkov sredstev skupine Petrol, posvečamo v skupini
Petrol še posebno pozornost. Obseg potrebnih obratnih sredstev vpliva na obseg zadolževanja tako
pri dobaviteljih kot pri bančnih institucijah. Ker pa imamo zagotovljeno kratkoročno kreditiranje
tako doma kot v tujini, se lahko hitro odzivamo na spremembe obsega obratnih sredstev.
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Uspešno upravljanje z obratnim
kapitalom
Med kratkoročnimi sredstvi so se v letu 2007 najbolj povečale poslovne terjatve. Na višino terjatev
iz poslovanja sta v letu 2007 vplivali večja količinska prodaja proizvodov iz nafte in rast cen naftnih
derivatov na svetovnem naftnem trgu. V skupini Petrol večji del prihodkov od prodaje ustvarimo na
bencinskih servisih, kjer kupci plačujejo z gotovino ali plačilnimi karticami, preostali del prihodkov
pa ustvarimo v veleprodaji na odlog. Takšna struktura kupcev pozitivno vpliva na Petrolovo finančno
sposobnost. Dnevi vezave terjatev potrjujejo, da kljub nominalno višjemu obsegu terjatev le-te
uspešno obvladujemo.
Visoke cene naftnih derivatov so vplivale tudi na povišanje vrednosti zalog. Fizično količino zalog
naftnih derivatov smo konec leta 2007 znižali za več kot 25 odstotkov v primerjavi s koncem leta
2006, vendar se je vrednost zalog zaradi višjih nabavnih cen povečala. Z učinkovitim optimiranjem
zalog smo uspeli omiliti vpliv rasti cen naftnih derivatov na vrednost zalog in tako znižali vezana
denarna sredstva v zalogah, hkrati pa dosegli ugodnejši vpliv na denarni tok.
Gibanje cen naftnih derivatov v letu 2007 je vplivalo tudi na kratkoročne poslovne obveznosti, in
sicer na obveznosti do dobaviteljev. Te so se prav tako povečale zaradi rasti cen naftnih derivatov,
vendar pa so zaradi zmanjšanja obveznosti do države kratkoročne poslovne obveznosti na zadnji dan
leta 2007 ostale na ravni konca leta 2006. Konec leta 2007 smo plačali obveznosti iz trošarin državi,
medtem ko je bila trošarina za leto 2006 plačana v začetku leta 2007. Zaradi plačila obveznosti iz
trošarin do države so bila konec leta 2007 tudi denarna sredstva nižja kot konec leta 2006.
Zaloge so se v letu 2007 v skupini Petrol obračale v povprečju vsakih 16 dni, kupci pa so
plačevali svoje obveznosti v povprečju v 38 dneh, kar pomeni, da je imela skupina Petrol denarna
sredstva v terjatvah in zalogah v povprečju vezana 54 dni. Ker skupina Petrol svoje kratkoročne
poslovne obveznosti poravna v povprečju v 43 dneh, ima v povprečju za 11 dni vezana sredstva v
poslovanju, kar pomeni več kot 50 mio EUR obratnega kapitala. Le-ta je zaradi visoke ravni cen
naftnih derivatov bistveno višji kot pred leti, skupina Petrol pa ga je financirala s kratkoročnimi
finančnimi obveznostmi. Presežek kratkoročnih finančnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi
pa je skupina Petrol uporabila tudi za financiranje dolgoročnih naložb. Dolgoročne naložbe, ki so
povezane s širjenjem poslovanja v Sloveniji in na trgih JV Evrope, smo financirali tudi z dolgoročnim
zadolževanjem. Dolgoročne obveznosti so se povečale za 159 mio EUR in so konec leta 2007 znašale
287 mio EUR.
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Ohranjamo visok kreditni potencial za
dolgoročno rast
Širitev poslovanja in s tem povezano financiranje sta vplivala tudi na kazalnike zadolženosti.
Razmerje med finančnimi obveznostmi1 in kapitalom (kazalnik D/K) je bilo konec leta 2007
0,95, medtem ko je bilo na zadnji dan leta 2006 0,46. Koeficient finančnega vzvoda2 je bil konec leta
2007 48 odstotkov, medtem ko je bil konec leta 2006 28 odstotkov. Oba kazalnika tako potrjujeta,
da so se naložbe v letu 2007 financirale z večjem deležem dolga kot v letu 2006. Navkljub porasti
zadolžitve ostaja skupina Petrol finančno trdna ter zaradi svojega finančnega položaja še vedno
ohranja visok kreditni potencial za dolgoročno donosne projekte.
Zaupanje med investitorji je bilo v preteklem letu ponovno na zelo visoki ravni. Delnica družbe
je bila namreč med najzanimivejšimi in najdonosnejšimi delnicami na Ljubljanski borzi. V letu
2007 je bil dosežen promet z našo delnico na borzi v višini 257,78 mio EUR in je bil v primerjavi
s prometom v letu 2006 višji za 83,8 odstotka. Enotni tečaj delnice se je v obdobju od 1. januarja
do 31. decembra 2007 zvišal za 81,3 odstotka, medtem ko je od začetka kotacije zrastel za več kot
11-krat. V začetku septembra 2007 je tečaj delnice dosegel 1.001,34 EUR, kar predstavlja rekordno
vrednost v celotnem obdobju njene kotacije na Ljubljanski borzi.
Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, sodi med
najpomembnejše cilje naše razvojne strategije. 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.
Petrol kot podjetje, ki je uvrščeno v prvo borzno kotacijo Ljubljanske borze, svoje lastnike in druge
zainteresirane javnosti redno in transparentno obvešča o svojem poslovanju. O tem, kdaj bodo
javnosti dostopni rezultati, imamo izdelan finančni koledar, ki ga dosledno upoštevamo. Medletni
rezultati in vse druge cenovno občutljive informacije so dostopne v slovenskem in angleškem jeziku
na spletnih straneh družbe in spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet). Petrol se redno
udeležuje konferenc za vlagatelje v Sloveniji in tujini. Kakovost in transparentnost našega poročanja
potrjuje tudi nagrada za drugo najboljše letno poročilo v skupnem seštevku točk med vsemi
družbami in za drugo mesto v skupnem seštevku točk med družbami, ki uporabljajo mednarodne
standarde računovodskega poročanja, ki smo jo prejeli novembra 2007 na tekmovanju, ki ga prireja
poslovni časnik Finance.

1 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti
2 Finančni vzvod = (finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti) /
(kapital+finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti)
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Učinkovitost finančne funkcije skupine Petrol je odvisna od strokovne in močne ekipe na področju
financ in računovodstva. Zato bi se na koncu rada zahvalila vsem sodelavcem za uspešno poslovanje.
Prepričana sem, da bomo tudi v prihodnje skupaj pripomogli k uspešnemu poslovanju skupine Petrol.
Petrol ostaja finančno močna skupina z najvišjo boniteto in poslovno odličnostjo. Zastavili smo si
ambiciozne cilje energetske skupine, ki jih bomo uresničili s kombinacijo učinkovite organizacije in
vrhunskega znanja.

								
mag. Alenka Vrhovnik Težak
Članica uprave za finance
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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), kot jih je sprejela EU, 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’).

Uprava upravičeno pričakuje, da bosta družba in skupina v dogledni prihodnosti razpolagali z

ustreznimi viri za nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na podlagi
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 podlagi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja.
Uprava je odgovorna za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo
prikazujejo finančni položaj družbe Petrol d.d., Ljubljana 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
Alenka Vrhovnik Težak
Članica uprave

Petrol d.d.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
7. marec 2008

Marko Kryžanowski
Predsednik 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, sprejeti v EU, ki še niso v
veljavi na dan 31. 12. 2007, in sicer:

• 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 tudi v prihodnje treba razkrivati podatke po
področnih in območnih odsekih.

• OPMSRP 11, MSRP 2 - Transakcije z lastnimi delnicami določa, da se plačila z delnicami, pri

katerih podjetje prejme blago ali storitve kot plačilo za lastne kapitalske instrumente, obračuna

kot poravnava s kapitalom, ne glede na to, kako so bili lastni kapitalski instrumenti pridobljeni.

OPMSRP 11 bo skupina morala upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto

2008, pri čemer bo pojasnilo morala uporabiti za nazaj. Ne pričakujemo, da bo OPMSRP 11 imel
vpliv na računovodske izkaze.
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SPLOŠNE INFORMACIJE

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

I. stopnja

63

70

90

37

40

93

II. stopnja

187

206

91

99

109

91

III. stopnja

43

36

119

21

21

100

IV. stopnja

1.035

967

107

538

546

99

V. stopnja

1.174

1.054

111

662

617

107

VI. stopnja

127

125

102

85

84

101

VII. stopnja

283

280

101

192

192

100

Magistri in doktorji
SKUPAJ *

* Od tega je število zaposlenih na najemnih BS

32

30

107

29

26

112

2.944

2.768

106

1.663

1.635

102

1.367

1.325

103

1.129

1.096

103
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Ključni finančni podatki
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

2.613.823.848

2.297.797.463

114

2.301.773.742

2.182.680.504

105

504.359.520

356.347.884

142

367.510.093

348.495.206

105

2.109.464.328

1.941.449.579

109

1.934.263.649

1.834.185.297

105

Kosmati poslovni izid od prodaje

228.492.970

211.566.696

108

192.544.028

179.336.098

107

Redna amortizacija

(26.560.761)

(26.116.641)

102

(20.587.128)

(21.101.373)

98

Poslovni izid iz poslovanja brez redne amortizacije in popravkov
obratnih sredstev

79.068.047

77.958.687

101

59.589.862

59.415.048

100

Poslovni izid iz poslovanja brez redne amortizacije

77.022.804

73.251.046

105

58.189.938

57.031.259

102

Poslovni izid iz poslovanja

50.462.043

47.134.406

107

37.602.811

35.929.884

105

(12.464.723)

(8.985.570)

139

(9.322.069)

(5.793.398)

161

(212.034)

(260.073)

82

(212.034)

(260.075)

82

(13.050.826)

(10.648.807)

123

(11.402.829)

(9.457.875)

121

Čisti poslovni izid

53.256.021

49.817.948

107

45.822.279

39.699.368

115

Denarni poslovni izid (čisti poslovni izid in redna amortizacija)

79.816.782

75.934.588

105

66.409.406

60.800.741

109

5.881.893

101.852.268

6

8.370.889

79.219.417

11

1.114.656.946

843.435.658

132

1.054.619.502

788.278.092

134

353.148.002

309.006.043

114

333.207.735

286.609.347

116

12.183.425

3.265.874

373

15.187.796

4.582.812

331

Kapital

439.490.160

396.283.132

111

387.410.010

350.469.794

111

Povprečni kapital

417.886.646

375.972.610

111

368.939.902

334.794.521

110

Kratkoročne obveznosti

387.898.752

319.424.571

121

386.837.720

318.965.055

121

Finančne obveznosti (nekratkoročne in kratkoročne)

418.733.834

184.237.269

227

353.872.536

136.154.885

260

Neto finančne obveznosti (finančne obveznosti - kratkoročne
finančne terjatve)

406.550.409

180.971.395

225

338.684.740

131.572.073

257

Nekratkoročne finančne obveznosti

260.788.526

97.270.640

268

259.789.252

93.469.344

278

(v EUR)
Bruto zaračunana realizacija
Davek (DDV)
Čisti prihodki od prodaje

Odhodki za obresti
Obrestne zamenjave
Davki

Čisti finančni tokovi iz poslovnih aktivnosti
Celotna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne terjatve

Ključni finančni kazalniki
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.
Indeks
07/06

2007

2006

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

10,83

10,90

99

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

3,75

4,02

93

2006

Indeks
07/06

9,95

9,78

102

3,08

3,24

95

2007

Vrednosti v odstotkih (%)

Poslovni izid iz poslovanja / čisti prihodki od prodaje

2,39

2,43

98

1,94

1,96

99

Čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje (%)

2,52

2,57

98

2,37

2,16

109

12,74

13,25

96

12,42

11,86

105

0,91

0,97

94

0,86

0,90

96

Čisti poslovni izid / povprečni kapital (%)
Kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti / kapital

0,95

0,46

205

0,91

0,39

235

Neto finančne obveznosti / kapital

0,93

0,46

203

0,87

0,38

233

Nekratkoročne finančne obveznosti / kapital

0,59

0,25

242

0,67

0,27

251

Kritje obresti*

6,23

7,54

83

7,00

9,12

77

*(čisti poslovni izid+davki+odhodki za obresti in obrestne zamenjave)/odhodki za obresti in obrestne zamenjave

175

176
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Podatki o delnici
PETROL D.D.
31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

2.086.301

2.086.301

100

25.027

25.758

97

186

168

111

Najvišji tečaj v letu (EUR)

1.001

522

192

Najnižji tečaj v letu (EUR)

501

286

175

Povprečni enotni tečaj v letu (EUR)

764

387

198

Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)

908

494

184

Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih delnic * tečaj
zadnjega trgovalnega dne v letu)

1.894.361.308

1.030.448.475

184

Donos na delnico v tekočem letu (EUR) ( tečaj zadnjega trg. dne
tekočega leta - tečaj zadnjega trg. dne preteklega leta)

414

199

208

84 %

67 %

125

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

4,11

2,30

179

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

34,37

20,06

171

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

23,71

13,10

181

Čisti dobiček na delnico (EPS) (EUR) (čisti dobiček posl. leta / tehtano
povprečno število izdanih navadnih delnic)

22,23

19,27

115

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

32,22

29,51

109

Število izdanih navadnih delnic
- od tega število odkupljenih lastnih delnic
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR)
(kapital / št. izdanih navadnih delnic)
Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev

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

Dividendna politika
Bilančni dobiček (EUR) *

47.440.089

31.324.341

151

Sredstva za izplačilo dividend (EUR) *

*

11.337.007

-

Dividenda na delnico (EUR) *

*

5,5

-

40.397

42.566

95

ŠTEVILO DELNIČARJEV
* Delničarji bodo o višini zneska odločali na skupščini.

15.

14.

25,84

53.256.021

19.085

53.275.106

(13.050.826)

66.325.932

3

0

3

1

3

2

2

-

0

2

1

2

7

11

0

89

100

Struktura

24,18

49.817.948

12.473

49.830.421

(10.648.807)

60.479.227

(31.694.429)

33.183.300

-

11.855.951

47.134.406

20.583.459

(39.227.896)

(145.787.853)

211.566.696

2.447.513

(1.732.330.396)

1.941.449.579

2006

SKUPINA PETROL

3

0

3

1

3

2

2

-

1

2

1

2

8

11

0

89

100

Struktura

107

107

153

107

123

110

108

120

-

86

107

51

92

105

108

-

108

109

Indeks
07/06

22,23

45.822.279

-

45.822.279

(11.402.829)

57.225.108

(30.088.981)

39.443.914

10.267.365

-

37.602.811

8.118.137

(26.695.394)

(136.363.960)

192.544.028

(8.700.163)

(1.733.019.458)

1.934.263.649

2007

2

-

2

1

3

2

2

0.5

-

2

0

1

7

10

0

90

100

Struktura

19,27

39.699.368

-

39.699.368

(9.457.875)

49.157.243

(27.480.254)

32.420.113

8.287.501

-

35.929.884

17.751.189

(27.408.405)

(133.748.998)

179.336.098

0

(1.654.849.199)

1.834.185.297

2006

PETROL D.D.

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

Čisti dobiček na delnico

Čisti poslovni izid, ki pripada
lastnikom obvladujoče družbe

Čisti poslovni izid, ki pripada
manjšinskim lastnikom

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Davki

13.

39.951.611

12.
12.

Drugi finančni prihodki

Drugi finančni odhodki

Poslovni izid pred davki

-

11.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih,
pridruženih in skupaj obvladovanih
družb

(34.296.553)

10.208.831

11.

Neto finančni prihodki iz deležev
zaradi vrednotenja po kapitalski
metodi

10.587.818
50.462.043

2.

(36.145.061)

(152.473.684)

228.492.970

(8.568.443)

Poslovni izid iz poslovanja

Drugi poslovni prihodki

3. - 10.
3. - 10.

Stroški prodajanja

41.

2.109.464.328

1.
(1.872.402.915)

2007

Pojasnila

Stroški splošnih dejavnosti

Kosmati poslovni izid od prodaje

Neto dobiček/(izguba) blagovnih
zamenjav

Nabavna vrednost prodanega blaga

Čisti prihodki od prodaje

(v EUR)

Izkaz poslovnega izida

RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE PETROL IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA

2

-

2

1

3

1

2

0.5

-

2

1

1

7

10

0

90

100

Struktura

115

115

-

115

121

116

109

122

124

-

105

46

97

102

107

-

105

105

Indeks
07/06

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Naložbene nepremičnine

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

27.
28.

Finančne terjatve

Poslovne terjatve

30.
31.

Denar in denarni ekvivalenti

Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA

29.

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Terjatve za davek od dohodka

26.

Zaloge

Kratkoročna sredstva

16.

Opredmetena osnovna sredstva

Pojasnila

Neopredmetena sredstva

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

SREDSTVA

(v EUR)

Bilanca stanja

32
100

353.148.002
1.114.656.946

0

1

0

0

21

1

4.208.502

10.170.684

2.184.036

300.547

239.226.988

12.183.425

8

68

761.508.944

84.873.820

0

0

0

1

23

1

0

1

40

1

Struktura

1.712.646

2.575.546

3.117.731

10.509.249

255.490.263

14.637.908

0

15.681.677

449.678.744

8.105.180

31. december
2007

843.435.658

309.006.043

2.013.505

28.677.797

1.479.698

11.713

194.157.656

3.265.874

79.399.800

534.429.615

1.879.327

3.217.464

4.918.540

11.807.198

60.494.609

12.912.932

0

14.356.268

416.666.854

8.176.423

31. december
2006

SKUPINA PETROL

100

37

0

3

0

0

23

0

9

63

0

0

1

1

7

2

0

2

49

1

Struktura

132

114

209

35

148

-

123

373

107

142

91

80

63

89

422

113

-

109

108

99

Indeks
07/06

1.054.619.502

333.207.735

2.373.561

10.513.377

1.896.526

0

231.068.890

13.291.270

74.064.112

721.411.767

971.332

2.373.074

12.106.775

10.430.206

230.563.013

9.792.885

137.348.899

16.315.863

297.903.604

3.606.118

31. december
2007

100

32

0

1

0

0

22

1

7

68

0

0

1

1

22

1

13

2

28

0

Struktura

788.278.092

286.609.347

1.410.272

25.484.817

631.885

0

186.517.112

3.950.927

68.614.334

501.668.745

1.038.063

2.981.411

14.339.588

11.643.298

40.549.453

7.187.465

105.075.428

16.047.692

299.068.686

3.737.661

31. december
2006

PETROL D.D.

100

36

0

3

0

0

24

1

9

64

0

0

2

1

5

1

13

2

38

0

Struktura

134

116

168

41

300

-

124

336

108

144

94

80

84

90

-

136

131

102

100

96

Indeks
07/06
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35.
36.
37.
25.

Druge rezervacije in dolgoročno odloženi
prihodki

Finančne obveznosti

Poslovne obveznosti

Odložene obveznosti za davek

1.114.656.946

100

61

35

387.898.752
674.439.021

1

0

19

10.121.262

2.529.444

217.302.738

14

26

286.540.269

157.945.308

0

0

23

2

0

39

1.699.869

1.553.382

260.788.526

18.472.936

4.025.556

440.217.925

0

843.435.658

447.038.170

319.424.571

9.831.618

4.405.988

218.220.336

86.966.629

127.613.599

834.509

1.671.048

97.270.640

23.764.342

4.073.060

396.397.488

114.356

396.283.132

29.878.860

34.013.378

1.699.929

899.077

135.161.152

(2.715.907)

2.715.907

61.820.739

80.574.118

52.235.879

31. december
2006

100

53

38

1

1

26

10

15

0

0

12

3

0

47

0

47

4

4

0

0

16

0

0

7

10

6

Struktura

132

151

121

103

57

100

182

225

204

93

268

78

99

111

636

111

101

159

31

342

116

97

97

100

100

100

Indeks
07/06

1.054.619.502

667.209.493

386.837.720

8.167.037

1.960.921

282.626.479

94.083.284

280.371.772

866.728

1.254.458

259.789.252

16.637.627

1.823.708

387.410.010

0

387.410.010

22.911.140

9.924.842

0

3.072.944

156.732.105

(2.638.832)

2.638.832

61.749.884

80.778.118

52.240.977

31. december
2007

100

63

37

1

0

27

9

27

0

0

25

2

0

37

-

37

2

1

0

0

15

0

0

6

8

5

Struktura

788.278.092

437.808.298

318.965.055

8.509.644

3.408.304

264.361.567

42.685.541

118.843.243

268.555

1.358.981

93.469.344

21.856.163

1.890.199

350.469.794

0

350.469.794

19.849.684

0

0

899.077

135.161.152

(2.715.909)

2.715.909

61.749.884

80.574.118

52.235.879

31. december
2006

PETROL D.D.

100

56

40

1

0

34

5

15

0

0

12

3

0

44

-

44

3

0

0

0

17

0

0

8

10

7

Struktura

134

152

121

96

58

107

220

236

323

92

278

76

96

111

-

111

115

-

-

342

116

97

97

100

100

100

Indeks
07/06

2007 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.

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi. Čisti poslovni izid poslovnega leta

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Skupaj obveznosti

Pasivne časovne razmejitve

39.

38.

Poslovne in druge obveznosti

Obveznosti za davek od dohodka

36.

Finančne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

34.

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Nekratkoročne obveznosti

Skupaj kapital

727.765

39

439.490.160

Kapital manjšinskih lastnikov

3

30.309.982

5

0

0

14

0

Čisti poslovni izid poslovnega leta

532.999

3.072.944

156.732.106

(2.638.832)

0

53.968.960

14.

33.

2.638.832

6

7

5

Struktura

SKUPINA PETROL

Preneseni čisti poslovni izid

Prevedbene razlike

Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih
naložb

Druge rezerve iz dobička

Lastne delnice

Rezerve za lastne delnice

61.854.074

Zakonske rezerve

52.240.977

31. december
2007

80.778.118

32.

Pojasnila

Kapitalske rezerve

Vpoklicani kapital

Kapital, ki pripada lastnikom
skupine Petrol

(v EUR)

Kapital in obveznosti

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007
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(14.041)

11.476

355.119.286

Stanje 31. december 2006

Prevedbene razlike

(21.643)

(16.620)

(739)

739

52.235.879

80.574.118

61.820.739

2.715.909

(2.715.909)

135.161.152

(30.351)

(159)

(513)

(6.558)
899.077

1.699.929

34.013.378

29.878.860

(5.551)

(19.849.683)

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

114.356

396.397.488

(95.468)

(95.435)
396.283.132

0
(33)

12.473
49.817.948
0

49.817.948

12.473

(8.596.812)

(8.596.812)

(8.513)

(160.416)

(160.416)

0

0

0
0

0
0

0

42.493

42.493
0

67.735

67.735

(209.840)

(209.840)

366.429

0

0

(68.257)

0
49.817.948

Dobiček tekočega leta

Skupaj
355.229.715

(68.257)

366.429

110.429

Dobiček manjšinskih lastnikov

(77.929)

(11.476)

(20.651.748)

20.657.300

(8.513)

19.849.683

(11.111.275)

77.929

20.651.748

24.401.533

Kapital
manjšinskih
lastnikov

0

(8.596.812)

Izplačilo dividend za leto 2005

(209.840)

1.910.282

Kapital, ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol

Zmanjšanje deleža
manjšinskih lastnikov zaradi
dokapitalizacije

(160.416)

11.111.275

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

601.063

Odložene obveznosti za
davek

42.493

112.945.279

366.429

(42.493)

(2.759.142)

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

67.735

2.759.142

Prevedbene
razlike

Čisti
poslovni
izid
poslovnega
leta

0

61.825.883

Lastne
delnice

Preneseni
čisti
poslovni
izid

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

80.528.025

Zakonske
rezerve

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

0

52.249.920

(v EUR)

Stanje 1. januar 2006

Kapitalske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

ZADRŽANI DOBIČEK

Prenos iz rezerv v preneseni
čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

Rezerve
za lastne
delnice

REZERVE IZ DOBIČKA

Izkaz gibanja kapitala skupine Petrol
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Stanje 1. januar 2007

52.240.977

77.077

(2.715.909)

Lastne
delnice

77.077

(5.098)

135.161.152

Druge
rezerve iz
dobička
899.077

80.778.118

Stanje 31. december 2007

(2.638.832)

156.732.106

3.072.944

532.999

53.968.960

30.309.982

(22.911.140)

Prenos dela dobička
Petrol d.d. za leto 2007
v druge rezerve

439.490.160

0

727.765

19.085
53.256.021

0
53.256.021

Dobiček manjšinskih lastnikov

2.638.832

0

0

440.217.925

0

53.256.021

19.085

(15.356)

609.680

(11.337.007)

0

0

(11.337.007)

0

0

0

77.077

77.077

0

204.000

204.000

(1.166.930)

2.772.039

0

0

(1.166.930)

(15.356)

Dobiček tekočega leta

Skupaj
396.397.488

(598.172)

609.680

114.356

(598.172)

2.772.039

0

0

396.283.132

Kapital
manjšinskih
lastnikov

0

(952)

(33.947)

(29.878.860)

29.878.860

Kapital, ki
pripada
lastnikom
Skupine
Petrol

Zmanjšanje deleža
majšinskih lastnikov zaradi
dokapitalizacije

22.911.140

(9.924.842)

1.564

29.878.860

34.013.378

Čisti
poslovni
izid
poslovnega
leta

0

11.337.007)

9.924.842

(1.166.930)

1.699.929

Prevedbene
razlike

Preneseni
čisti
poslovni
izid

ZADRŽANI DOBIČEK

Povečanje manjšinskega
kapitala

Izplačilo dividend za leto 2006

61.854.074

(612)

Pokrivanje prenesene izgube

Prenos v druge rezerve po
sklepu skupščine

33.947

Oblikovanje zakonskih rezerv

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih
delnic

Prevedbene razlike

(598.172)

(77.077)

2.715.909

Rezerve
za lastne
delnice

Odložene obveznosti za
davek

61.820.739

Zakonske
rezerve

2.772.039

204.000

80.574.118

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

Vrednotenje za prodajo
razpoložljivih finančnih
sredstev

Prenos čistega poslovnega
izida preteklega leta v
preneseni čisti poslovni izid

5.098

52.235.879

(v EUR)

Preračun osnovnega kapitala
v EUR

Vpoklicani
kapital

REZERVE IZ DOBIČKA
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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 razpoložljivih finančnih sredstev

52.235.879

(14.041)

52.249.920

Stanje 1. januar 2006

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni
čisti poslovni izid

Vpoklicani
kapital

(v EUR)

80.574.118

(21.643)

67.735

80.528.025

Kapitalske
rezerve

Izkaz gibanja kapitala družbe Petrol d.d.

61.749.884

(16.602)

61.766.486

Zakonske
rezerve

2.715.909

(740)

(42.493)

2.759.142

Rezerve
za lastne
delnice

(2.715.909)

740

42.493

(2.759.142)

Lastne
delnice

REZERVE IZ DOBIČKA

135.161.152

(30.350)

19.849.683

(8.596.812)

(160.416)

11.111.275

42.493

112.945.279

Druge
rezerve iz
dobička

Skupaj

899.077

(158)

0

1.329

(11.111.275)

39.699.368

19.849.684

(4.316)

(19.849.683)

350.469.794

(85.783)

0

39.699.368

(8.596.812)

(160.416)

0

0

42.493

67.735

(68.257)

0

319.205.028

(68.257)

(16.054.023)

16.058.338

366.429

16.054.023

(4.944.076)

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti
poslovniizid
poslovnega
leta

ZADRŽANI DOBIČEK

366.429

601.063

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb
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61.749.884

77.077

(2.715.909)

77.077

(5.098)

135.161.152

899.077

80.778.118

2.638.832

(2.638.832)

156.732.106

22.911.140

(11.337.007)

9.924.842

3.072.944

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

22.911.140
22.911.140

9.924.842

(22.911.140)

45.822.279

(19.849.684)

19.849.684

9.924.842

(9.924.842)

19.849.684

0

Čisti
poslovniizid
poslovnega
leta

ZADRŽANI DOBIČEK

Preneseni čisti
poslovni izid

Računovodske
usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati
v povezavi z njimi.
BILANČNI DOBIČEK ZA LETO 2007
14.604.107

Stanje 31. december 2007

Prenos dela dobička za leto 2007 v druge rezerve

Dobiček tekočega leta

Izplačilo dividend za leto 2006

Izplačilo nagrad nadzornemu svetu

Prenos v druge rezerve po sklepu skupščine

Prenos v rezerve

Prodaja lastnih delnic

Dobiček pri prodaji lastnih delnic

(598.172)

(77.077)

2.715.909

Lastne
delnice

2.772.039

52.240.977

61.749.884

Zakonske
rezerve

Vrednotenje za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

204.000

80.574.118

Kapitalske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Rezerve
iz naslova
prevrednotenja
finančnih
naložb

Odložene obveznosti za davek

Prenos čistega poslovnega izida preteklega leta v preneseni
čisti poslovni izid

5.098

52.235.879

Stanje 1. januar 2007

Preračun osnovnega kapitala v EUR

Vpoklicani
kapital

(v EUR)

Rezerve
za lastne
delnice

REZERVE IZ DOBIČKA

Skupaj

47.440.089

387.410.010

0

45.822.279

(11.337.007)

0

0

0

77.077

204.000

(598.172)

2.772.039

0

350.469.794

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007
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Izkaz finančnega izida
SKUPINA PETROL

(v EUR)

Pojasnila

31. december
2007

31. december
2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Finančni tokovi iz poslovnih
aktivnosti
31.253.120

122.029.597

26

28.983.743

95.219.200

30

Izdatki za obresti

Denar ustvarjen pri poslovanju

(10.816.377)

(9.405.341)

115

(7.829.373)

(6.094.846)

128

Izdatki za davke

(14.554.850)

(10.771.987)

135

(12.783.481)

(9.904.937)

129

5.881.893

101.852.268

6

8.370.889

79.219.417

11

Izdatki pri naložbah v odvisne
družbe

(3.479.735)

0

-

(32.273.471)

(5.059.502)

638

Izdatki pri naložbah v skupaj
obvladovane družbe

(2.605.420)

0

-

(2.605.420)

0

-

(190.013.560)

0

-

(190.013.560)

0

-

21.094

0

-

0

0

-

Izdatki pri neopredmetenih
sredstvih

(387.472)

(613.766)

63

(341.538)

(303.906)

112

Prejemki pri opredmetenih
osnovnih sredstvih

5.514.071

5.571.128

99

1.372.368

5.463.074

25

(72.762.011)

(42.884.301)

170

(26.169.900)

(17.182.732)

152

0

38.808

-

0

38.808

-

Prejemki pri finančnih
sredstvih razpoložljivih za
prodajo

13.055.848

732.257

-

12.997.456

680.658

-

Izdatki pri finančnih sredstvih
razpoložljivih za prodajo

(1.970.245)

(165.331)

-

(1.967.053)

(130.283)

-

Prejemki pri finančnih
sredstvih v posesti za
trgovanje

16.160.347

12.071.470

134

0

0

-

(15.738.152)

(12.493.665)

126

0

0

-

Čisti finančni tokovi iz
poslovnih aktivnosti

40.

Finančni tokovi iz naložbenih
aktivnosti

Izdatki pri naložbah v
pridružene družbe
Prejemki pri neopredmetenih
sredstvih

Izdatki pri opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prejemki pri naložbenih
nepremičninah

Izdatki pri finančnih sredstvih
v posesti za trgovanje
Prejemki pri danih posojilih

26.902.978

6.185.219

435

17.692.981

6.903.017

256

(33.951.978)

(2.766.713)

-

(24.663.354)

(5.588.636)

441

5.964.939

5.809.690

103

6.103.493

5.725.175

107

0

0

-

4.160.188

1.939.559

214

Prejete dividende od skupaj
obvladovanih družb

2.883.898

3.384.652

85

2.883.898

3.384.652

85

Prejete dividende od
pridruženih družb

3.223.278

2.963.287

109

3.223.278

2.963.287

109

951.891

447.392

213

951.891

447.392

213

(246.230.229)

(21.719.876)

-

(228.648.743)

(719.437)

-

Izdatki pri danih posojilih
Prejete obresti
Prejete dividende od odvisnih
družb

Prejete dividende od drugih
Čisti finančni tokovi iz
naložbenih aktivnosti

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007

SKUPINA PETROL

(v EUR)

Pojasnila

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Finančni tokovi
pri financiranju
Prejemki pri prejetih posojilih

1.831.871.636

1.481.343.628

124

653.090.405

358.772.596

182

(1.599.248.840)

(1.535.836.451)

104

(437.194.333)

(410.647.943)

106

0

(160.416)

-

0

(160.416)

-

Izplačane dividende
delničarjem

(10.589.660)

(8.073.051)

131

(10.589.660)

(8.073.051)

131

Čisti finančni tokovi pri
financiranju

222.033.136

(62.726.290)

-

205.306.412

(60.108.814)

-

Povečanje / (zmanjšanje)
denarja in denarnih
ekvivalentov

(18.315.200)

17.406.103

-

(14.971.442)

18.391.166

-

28.677.797

11.275.080

254

25.484.819

7.095.560

359

(191.913)

(3.386)

-

0

(1.907)

-

(18.315.200)

17.406.103

-

(14.971.442)

18.391.166

-

10.170.684

28.677.797

35

10.513.377

25.484.819

41

Izdatki pri prejetih posojilih
Izplačane nagrade
nadzornemu svetu

Gibanje denarja in denarnih
ekvivalentov
Na začetku leta
Prevedbene razlike
Povečanje / (zmanjšanje)
NA KONCU OBDOBJA

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

S 1. 1. 2007 je Slovenija sprejela evro (EUR) kot funkcijsko valuto. S tem dnem so bili v skladu
z MSRP 21.37 vsa sredstva, obveznosti in kapital v družbah v Sloveniji preračunani v EUR

po tečaju 239,64 SIT/EUR, prihodki in odhodki za leto 2007 pa so bili že evidentirani in so
predstavljeni v EUR.

Za primerljive podatke leta 2006 so bila vsa sredstva, obveznosti in kapital na dan 31. 12. 2005
preračunani v EUR po tečaju 239,5756 SIT/EUR, za prihodke in odhodke v letu 2006 pa je bil

uporabljen končni tečaj 239,64 SIT/EUR, ker se je povprečni letni tečaj nepomembno razlikoval od

končnega tečaja. Zaradi razlike med tečajem 31. 12. 2005 in končnim tečajem prihaja v preglednicah
gibanja za leto 2006 do prevedbenih razlik.

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov. Zaradi zaokroževanja
vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.

Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen naslednjih

sredstev in obveznosti, ki so prikazani po pošteni vrednosti: izpeljani finančni instrumenti, naložbe
v posesti za trgovanje, finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in za prodajo
razpoložljiva finančna sredstva.

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
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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 potrebno, 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, neiztržene dobičke, prihodke in odhodke v skupini se v celoti izloči.

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 razvrščeni kot za prodajo razpoložljiva finančna sredstva (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.

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 odstotkov glasovalnih pravic.
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C. DOBRO IME

Dobro ime, ki se pojavi pri uskupinjevanju, predstavlja presežek nabavne vrednosti nad deležem

skupine v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti
odvisne družbe na datum pridobitve.

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.

D. FINANČNI INSTRUMENTI

Skupina klasificira svoje naložbe v naslednje kategorije: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,
finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in posojila in terjatve. Klasifikacija je
odvisna od namena, za katerega je bila investicija pridobljena.

E. 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 prek poslovnega izida.

Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče ugotoviti in se dobički ali

izgube pri vrednotenju pripoznajo neposredno v kapitalu, 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 metodi veljavnih obresti pa se pripoznajo v poslovnem izidu. Dividende se
pripoznavajo v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica družbe do plačila.

Če ni na voljo dovolj zanesljivih informacij o pošteni vrednosti naložb, 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 slabo

transparentnost transakcij s temi vrednostnimi papirji modeli diskontiranih donosov niso primerni
za ugotavljanje njihove vrednosti, saj so vstopni podatki za take modele povezani s preveliko
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negotovostjo, da bi jih bilo mogoče utemeljeno načrtovati. Za ugotavljanje morebitne potrebe po
oslabitvi naložb se poskuša pridobiti čim več sprotnih informacij o poslovni uspešnosti družb in
analizirati njihove računovodske izkaze.

F. FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI
PREK POSLOVNEGA IZIDA

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida so finančna sredstva v posesti za
trgovanje in sredstva določena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ob pripoznanju.
Ta sredstva se merijo po pošteni vrednosti, realizirani/nerealizirani dobički in izgube pri
vrednotenju se pripoznajo v poslovnem izidu.
G. 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.

H. PREVEDBA TUJIH VALUT

Skupinski računovodski izkazi so predstavljeni v evrih, 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
prevedejo v poročevalsko valuto, kot sledi:

• sredstva in obveznosti v vsaki predstavljeni bilanci stanja se prevedejo po tečaju ECB na datum
te bilance stanja,

• prihodki in odhodki v vsakem predstavljenem izkazu poslovnega izida se prevedejo po 		
povprečnem tečaju ECB, 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 instrumentov, določenih za varovanje teh naložb pred tveganjem, se izkazujejo
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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 pripoznane v izkazu poslovnega izida.
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
• 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.
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 ob upoštevanju
dobe koristnosti neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena, za katero se letno oceni potreba po
oslabitvi), kot sledi:
(v %)
Koncesije
Računalniška programska oprema
Ostale pravice

2007

2006

3,45 - 20,00 %

3,45 - 20,00 %

20,00 - 25,00 %

20,00 - 25,00 %

3,33 - 20,00 %

3,33 - 20,00 %

Skupina nima neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo koristnosti.
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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.

Amortizacija se izračuna v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
dobe koristnosti opredmetenih sredstev, kot sledi:
(v %)

2007

2006

Objekti na bencinskih servisih

2,50 - 10,00 %

2,50 - 10,00 %

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 %

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 - 25,00 %

10,00 - 25,00 %

Gradbeni objekti:

Oprema:
Oprema - strojna in elektronska za vzdrževanje druge opreme

Motorna vozila
Tovorni vozovi - vagonske cisterne

25,00 %

25,00 %

Računalniška strojna oprema

15,00 - 25,00 %

16,00 - 25,00 %

Pisarniška oprema - pohištvo

6,7 - 12,50 %

10,00 - 12,50 %

Drobni inventar:
Osnovna sredstva za ekologijo:

33,33 %

33,33 %

5,00 - 25,00 %

5,00 - 25,00 %

Amortizacija se začne 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
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pojavijo pri sredstvu v pripravi, se lahko usredstvijo v obdobju, ki je potrebno za končanje 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.

Prihodki iz finančnega najema se pripoznajo skladno z enakomerno časovno metodo v obdobju
najema.
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Poslovni najem
Odhodki in prihodki pri poslovnem najemu se pripoznajo v izkazu poslovnega izida na podlagi
enakomerne časovne metode v obdobju 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, če bremenijo kupca, ter nevračljive dajatve. Popusti pri nakupni
ceni obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na
posamezno nabavo.

Dajatve v okviru nabavne cene zalog naftnih derivatov v netrošarinskih skladiščih in na bencinskih
servisih vsebujejo predvsem: carino pri uvozu, trošarino, takse za obremenjevanje okolja s CO2 in
članarino za obvezne 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 se ne gibljejo več kot eno leto, oblikuje skupina 100-odstotni 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-odstotno za domače terjatve do kupcev, ki niso bile plačane več kot 60 dni od njihove 		
zapadlosti,

• 70-odstotno 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 tuje terjatve do pravnih in fizičnih oseb 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 splošnih
dejavnosti 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 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, ki je naveden 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 od 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 IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

a) rokovni (terminski) posli:
Skupina Petrol opravlja nakupe naftnih derivatov v ameriških dolarjih, prodaja pa večinoma v

evrih. 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:
Obvladovanje poslovnih tveganj.

AA. PRIMERJALNI ZNESKI

Primerjalni računovodski izkazi so pripravljeni na primerljivi osnovi za preteklo leto.
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 za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz

podatkov bilance stanja na dan 31. 12. 2006 in bilance stanja na dan 31. 12. 2007 in iz podatkov
izkaza poslovnega izida za leto 2007, del, ki se nanaša na naložbenje in financiranje, pa je
sestavljen po neposredni metodi.

RAČUNOVODSKE USMERITVE DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA

Računovodske usmeritve družbe Petrol d.d., Ljubljana so enake kot usmeritve skupine Petrol, razen
usmeritev 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., Ljubljana 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 EUR)

Proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Neto izločitve

Skupaj

2.655.095.774

216.290.965

48.772.363

81.343.807

0

3.001.502.909

(1.026.819.947)

(605.646)

(15.999.720)

(16.628.017)

0

(1.060.053.330)

1.628.275.827

215.685.319

32.772.642

64.715.790

0

1.941.449.579

39.960.624

4.073.602

399.658

2.723.819

(23.297)

47.134.406

Leto končano na dan 31. december 2006
Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki
Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

1.488.871

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih
družb

1.938.650

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

9.917.301

Dobiček pred davki

60.479.227

Davki

(10.648.807)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

49.830.421

Čisti (dobiček)/izguba manjšinskih lastnikov

(12.473)

Čisti poslovni izid večinskega lastnika
Sredstva odseka

49.817.948
859.300.325

87.871.716

31.412.682

57.455.988

(244.531.163)

Odložene terjatve za davek

791.509.548
1.879.327

Skupaj obvladovane družbe

7.210.674

Pridružene družbe

42.836.108

Skupaj sredstva

843.435.658

Obveznosti odseka

514.115.792

50.976.127

11.773.060

29.790.953

(164.650.868)

Odložene obveznosti za davek

442.005.064
834.509

Skupaj obvladovane družbe

675.580

Pridružene družbe

3.523.018

Skupaj obveznosti

447.038.171

Investicijski izdatki

30.693.031

2.453.288

589.876

6.436.008

0

40.172.204

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih
sredstev

22.298.702

2.682.349

822.480

1.972.722

0

27.776.252

6.215.361

465.365

108.813

270.885

0

7.060.424

Odpisi
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(v EUR)

Proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Neto izločitve

Skupaj

2.790.621.284

263.610.245

44.636.513

96.975.819

0

3.195.843.861

(1.042.987.641)

(710.385)

(18.481.917)

(24.199.590)

0

(1.086.379.533)

1.747.633.643

262.899.860

26.154.596

72.776.229

0

2.109.464.328

41.385.985

4.934.448

453.540

3.699.063

(10.993)

50.462.043

Leto končano na dan 31. december 2007
Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki
Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

5.655.058

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih
družb

2.003.455

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

8.205.376

Dobiček pred davki

66.325.932

Davki

(13.050.826)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

53.275.106

Čisti (dobiček)/izguba manjšinskih lastnikov

(19.085)

Čisti poslovni izid večinskega lastnika
Sredstva odseka

53.256.021
953.121.141

109.055.596

30.396.338

72.197.916

(324.391.242)

840.379.749

Odložene terjatve za davek

1.712.646

Skupaj obvladovane družbe

14.643.519

Pridružene družbe

257.921.032

Skupaj sredstva
Obveznosti odseka

1.114.656.946
745.002.070

88.365.213

14.274.725

35.844.864

(216.355.127)

Odložene obveznosti za davek

667.131.745
1.680.775

Skupaj obvladovane družbe

807.190

Pridružene družbe

5.119.311

Skupaj obveznosti

674.739.021

Investicijski izdatki

44.914.557

4.671.924

733.756

13.729.903

0

64.050.140

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih
sredstev

22.221.420

3.067.342

595.789

2.311.647

0

28.196.198

1.913.577

245.613

28.965

214.325

0

2.402.480

Odpisi
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1. Poročanje po odsekih družbe Petrol d.d.
(v EUR)

Proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Skupaj

1.442.236.584

208.224.311

29.228.241

22.525.237

1.702.214.373

125.845.773

605.646

389.180

5.130.325

131.970.924

1.568.082.357

208.829.957

29.617.421

27.655.562

1.834.185.297

30.717.192

4.090.774

580.173

541.745

35.929.884

Leto končano na dan 31. december 2006
Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki
Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

4.939.859

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb

1.939.559

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih družb

3.384.652

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

2.963.287

Dobiček pred davki

49.157.243

Davki

(9.457.875)

Čisti poslovni izid poslovnega leta

39.699.368

Sredstva odseka

630.332.569

84.044.342

11.795.697

11.058.466

737.231.074

Odložene terjatve za davek

1.038.063

Skupaj obvladovane družbe

7.190.273

Pridružene družbe

42.818.682

Skupaj sredstva

788.278.092

Obveznosti odseka

372.337.074

49.644.944

6.967.712

6.532.230

Odložene obveznosti za davek

435.481.960
268.555

Skupaj obvladovane družbe

675.580

Pridružene družbe

1.382.202

Skupaj obveznosti

437.808.298

Investicijski izdatki

12.480.752

1.664.100

233.558

218.961

14.597.371

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev

19.460.641

2.594.752

364.176

341.415

22.760.984

2.614.150

348.553

48.920

45.862

3.057.485

Odpisi
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Proizvodi iz
nafte

Dopolnilni
asortiment in
drugo trgovsko
blago

Storitve

Energetika

Skupaj

1.516.599.820

251.032.716

24.566.490

20.950.532

1.813.149.558

111.899.561

701.038

2.077.414

6.436.078

121.114.091

1.628.499.381

251.733.754

26.643.904

27.386.610

1.934.263.649

31.657.806

4.892.126

518.919

533.960

37.602.811

(v EUR)
Leto končano na dan 31. december 2007
Prihodki
Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami
Čisti prihodki
Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)
Neto finančni prihodki

9.354.933

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb

4.160.188

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih družb

2.883.898

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb

3.223.278

Dobiček pred davki

57.225.108

Davki

(11.402.829)

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Sredstva odseka

45.822.279
682.681.353

105.495.717

11.190.168

11.514.521

810.881.759

Odložene terjatve za davek

971.332

Skupaj obvladovane družbe

9.798.496

Pridružene družbe

232.967.915

Skupaj sredstva
Obveznosti odseka

1.054.619.502
557.871.044

86.208.603

9.144.341

9.409.394

Odložene obveznosti za davek

662.633.382
1.960.921

Skupaj obvladovane družbe

807.190

Pridružene družbe

1.808.000

Skupaj obveznosti

667.209.493

Investicijski izdatki

18.723.048

2.893.299

306.899

315.794

22.239.040

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev

18.709.177

2.891.156

306.671

315.560

22.222.565

1.422.936

219.888

23.324

24.000

1.690.149

Odpisi

Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana sta organizirani v štiri glavne področne odseke,
ki predstavljajo osnovo za poročanje o temeljnih informacijah po odsekih:
• proizvodi iz nafte,

• dopolnilni asortiment in drugo trgovsko blago,
• storitve in

• energetika.
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.
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Dodatna oblika poročanja - območni odseki skupine Petrol
PRODAJA

(v EUR)
Slovenija

SKUPAJ SREDSTVA

INVESTICIJSKI IZDATKI

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

1.771.246.129

1.678.453.810

106

515.739.143

629.995.051

82

34.686.728

21.673.852

160

Hrvaška

147.238.411

111.948.948

132

86.688.448

64.387.385

135

22.602.825

7.710.699

293

Bosna in
Hercegovina

141.965.387

139.595.088

102

65.355.043

60.975.931

107

3.636.930

6.793.236

54
39

Avstrija
Druge države

727.900

1.382.445

53

775.360

2.439.530

32

3.471

8.901

48.286.501

10.069.287

480

171.821.753

33.711.651

510

3.120.187

3.985.516

78

2.109.464.328

1.941.449.579

109

840.379.748

791.509.548

106

64.050.140

40.172.204

159

14.643.519

7.210.674

203

257.921.032

42.836.108

602

1.712.647

1.879.327

91

1.114.656.946

843.435.658

132

Skupaj obvladovane
družbe
Pridružene družbe
Nerazporejena
sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Dodatna oblika poročanja - območni odseki skupine Petrol
PRODAJA

(v EUR)
Slovenija

SKUPAJ SREDSTVA

INVESTICIJSKI IZDATKI

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

1.726.751.085

1.634.676.317

106

723.888.369

657.040.586

110

19.853.181

13.009.578

153

Hrvaška

87.010.633

98.895.577

88

36.476.586

40.003.255

91

1.000.398

787.061

127

Bosna in
Hercegovina

92.002.552

91.646.774

100

38.569.298

37.431.497

103

1.057.792

729.371

145

Avstrija
Druge države

4.060.115

1.296.833

313

1.702.081

540.085

315

46.681

10.321

452

24.439.264

7.669.796

319

10.245.425

2.215.651

462

280.988

61.040

460

1.934.263.649

1.834.185.297

105

810.881.759

737.231.074

110

22.239.040

14.597.371

152

9.798.496

7.190.273

136

232.967.915

42.818.682

544

971.332

1.038.063

94

1.054.619.502

788.278.092

134

Skupaj obvladovane
družbe
Pridružene družbe
Nerazporejena
sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

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.
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2. Drugi poslovni prihodki
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Poraba ekoloških rezervacij

5.210.395

2.814.881

185

5.210.395

2.814.881

185

Odprava popravkov terjatev

1.513.856

1.399.357

108

169.407

34.232

495

Izterjane odpisane terjatve

568.005

40.077

-

566.530

35.486

-

Odprava vračunanih inventurnih mankov

518.372

0

-

518.372

0

-

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev

378.782

1.858.696

20

323.697

1.830.180

18

Prejeti kasaskonti, rabati

294.504

259.589

113

202.767

176.673

115

Odprava vračunanih stroškov, odhodkov

250.831

1.048.640

24

250.831

489.484

51

Prihodki od odprave vnaprej vračunanih
stroškov tožb

186.482

4.815.052

4

186.482

4.799.019

4

Dobljene tožbe iz preteklih let

165.143

0

-

165.143

0

-

Prejete odškodnine od zavarovalnic

143.664

395.902

36

129.593

316.406

41

(v EUR)

Poplačilo sodnih stroškov

99.007

114.947

86

86.709

105.522

82

Prihodki za obračunano amortizacijo
od sredstev v upravljanju

65.400

65.400

100

52.262

52.262

100

Prejete odškodnine od države

38.330

4.332.165

1

38.330

4.332.165

1

Prejete odškodnine

22.385

0

-

22.325

36.293

62

Vračilo nadomestil stavbnega zemljišča

11.724

2.164.818

1

11.724

2.164.818

1

6.000

38.954

15

6.000

38.954

15

Prejete pogodbene kazni
Odprava vračunanih nagrad
Drugi
Skupaj drugi poslovni prihodki

0

472.033

-

0

472.033

-

1.114.938

762.947

146

177.572

52.780

336

10.587.818

20.583.459

51

8.118.137

17.751.189

46

Poraba ekoloških rezervacij družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 5.210.395 EUR (2006: 2.814.881 EUR)
se nanašajo na obračunano amortizacijo ekoloških osnovnih sredstev v višini 1.635.438 EUR

(2006: 1.659.611 EUR) in nastale stroške v povezavi s sanacijo odlagališča v Pesniškem Dvoru v višini
3.574.957 EUR (2006: 1.155.270 EUR).

Odprava popravkov terjatev v skupini Petrol večinoma predstavlja odpravo terjatev v družbi Petrol

Trgovina d.o.o., v višini 1.094.458 EUR in Petrol BH Oil Company d.o.o., v višini 141.192 EUR, zaradi
vračila zapadlih terjatev.

Izterjane odpisane terjatve večinoma predstavlja dokončno poplačilo družbe Petrol d.d., Ljubljana
iz stečajne mase dolžnika.

Odprava vračunanih inventurnih mankov v družbi Petrol d.d., Ljubljana predstavlja razliko med
predvidenimi in dejanskimi manki v inventurnem obdobju.

207

208

LETNO POROČILO PETROL 2007

Pomembnejše razlike v zneskih med letoma 2007 in 2006 so naslednje:

• Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev v letu 2006 je višji večinoma zaradi dobičkov družbe Petrol 		
d.d., Ljubljana pri prodaji skladišča Maribor v višini 846.102 EUR, zemljišča v Gornji Radgoni 		
v višini 561.738 EUR, zemljišča v Celju v višini 157.165 EUR in prodaje drugih zemljišč v družbi 		
Petrol d.d., Ljubljana in skupini Petrol v višini 293.691 EUR.

• Prejete odškodnine od države v letu 2006 v družbi Petrol d.d., Ljubljana večinoma predstavlja 		
sodba, ki jo je družba Petrol d.d., Ljubljana prejela 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.

• Vračilo nadomestil stavbnega zemljišča v letu 2006 v družbi Petrol d.d., Ljubljana večinoma 			
predstavlja vračilo v preteklosti preveč plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Novi Gorici.

• Odprava vračunanih nagrad v družbi Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006 predstavlja neizplačane 		
nagrade za leto 2005.

• Odprava vnaprej vračunanih stroškov tožb v družbi Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006 predstavlja 		
odpravo rezervacij po sodbi Ustavnega sodišča o obračunu obresti.

3. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti
SKUPINA PETROL

(v EUR)

Pojasnila

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

PETROL D.D.

Skupaj

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Leto končano na dan
31. decembra 2006
Stroški materiala

4.

7.224.796

778.188

8.002.984

6.575.260

597.838

7.173.098

Stroški storitev

5.

80.176.940

13.072.626

93.249.566

88.210.222

10.895.769

99.105.992

Stroški dela

6.

29.966.420

14.956.506

44.922.926

15.275.398

10.304.896

25.580.294

Amortizacija

7.

25.687.932

2.088.320

27.776.252

21.036.466

1.724.518

22.760.983

Odpisi

8.

0

7.060.424

7.060.424

0

3.057.485

3.057.485

Drugi stroški

9.

285.086

1.017.343

1.302.429

327.455

823.379

1.150.835

10.

2.446.678

254.490

2.701.168

2.324.196

4.521

2.328.717

145.787.853

39.227.896

185.015.749

133.748.998

27.408.405

161.157.403

Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ
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SKUPINA PETROL

(v EUR)

Pojasnila

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

PETROL D.D.

Skupaj

Stroški
prodajanja

Stroški
splošnih
dejavnosti

Skupaj

Leto končano na dan
31. decembra 2007
Stroški materiala

4.

8.843.136

906.139

9.749.275

7.273.068

686.718

7.959.786

Stroški storitev

5.

86.849.421

13.313.019

100.162.440

93.838.466

11.004.208

104.842.674

Stroški dela

6.

29.935.222

14.608.991

44.544.213

14.327.330

9.939.003

24.266.332

Amortizacija

7.

25.996.246

2.199.952

28.196.198

20.407.649

1.814.916

22.222.565

Odpisi

8.

0

2.402.480

2.402.480

0

1.690.149

1.690.149

9.

420.587

1.781.885

2.202.472

251.788

1.557.368

1.809.155

10.

429.072

932.595

1.361.667

265.661

3.033

268.693

152.473.684

36.145.061

188.618.745

136.363.960

26.695.394

163.059.354

Drugi stroški
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ

4. Stroški materiala
SKUPINA PETROL

(v EUR)

2007

PETROL D.D.

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Stroški energije

4.739.707

4.279.089

111

3.976.552

3.792.674

105

Električna energija

3.913.075

3.250.980

120

2.760.714

2.480.345

111

Energija za ogrevanje

447.971

642.489

70

509.409

677.047

75

Gorivo za pogon motorjev

373.293

384.740

97

330.825

334.855

99

5.368

880

-

1.565

881

178

0

0

-

374.039

299.546

125

Stroški potrošnega materiala

3.867.126

2.594.237

149

3.073.780

2.548.782

121

Material za čiščenje in osebna varovalna oprema

1.406.076

806.698

174

1.287.287

900.164

143

Porabljeni plin
Omrežnina za prenosno omrežje zemeljskega
plina

Porabljena voda

564.970

535.495

106

412.627

398.187

104

Material za vzdrževanje osnovnih sredstev

544.888

222.008

245

239.687

189.079

127
107

1.351.192

1.030.037

131

1.134.179

1.061.351

Odpis drobnega inventarja

Drugi stroški materiala

190.186

128.422

148

147.447

88.343

167

Drugi stroški materiala

952.256

1.001.235

95

762.007

743.299

103

Pisarniški material in literatura

866.546

844.241

103

680.830

663.675

103

81.177

79.624

102

81.177

79.624

102

Laboratorijski material
Drugo
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

4.533

77.370

6

0

0

-

9.749.275

8.002.984

122

7.959.786

7.173.098

111

209
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5. Stroški storitev
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Stroški transportnih storitev

25.982.993

26.363.249

99

24.669.885

25.592.445

96

Prevozi

24.111.035

24.404.912

99

23.241.250

24.034.359

97

Poštne, telefonske in druge storitve prenosa
podatkov

1.871.958

1.958.338

96

1.428.635

1.558.086

92

Najemnine

8.968.792

7.843.607

114

8.164.808

7.503.561

109

Stroški najema skladišč in železniških cistern

6.157.080

6.324.199

97

6.751.982

6.127.735

110

Drugo

2.811.712

1.519.408

185

1.412.826

1.375.826

103

Stroški storitev vzdrževanja osnovnih sredstev

7.199.860

6.668.849

108

7.519.600

7.163.251

105

Vzdrževanje objektov in opreme

5.008.708

4.685.545

107

5.622.865

5.431.718

104

Komunalne storitve, vzdrževanje zelenic, čiščenje,
pluženje ...

2.191.152

1.983.304

110

1.896.735

1.731.533

110

Stroški intelektualnih storitev

5.282.400

4.606.024

115

4.013.836

3.748.789

107

Svetovalne storitve

1.853.264

1.719.505

108

2.092.074

2.144.342

98

Študentski servis in agencije za zaposlovanje

1.299.683

1.211.889

107

315.418

318.685

99

Odvetniške in notarske storitve

1.039.148

700.104

148

898.229

674.374

133

Naročnine RTV, avtorske pravice, elektronski
mediji …

268.903

209.314

128

264.578

208.897

127

Sodni postopki in detektivske storitve

209.255

300.163

70

200.987

294.105

68

Revizijske storitve

225.204

196.610

115

58.780

58.083

101

(v EUR)

- revidiranje letnega poročila

167.005

178.319

94

56.180

56.965

99

- druge storitve revidiranja

28.254

1.118

-

1.920

1.118

172

- storitve davčnega svetovanja

18.000

5.000

-

0

0

-

- druge nerevizijske storitve

11.945

12.172

98

680

0

-

136.925

86.680

158

54.795

18.692

293

Zdravstvene storitve
Drugo

250.018

181.760

138

128.975

31.609

408

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

4.671.744

4.955.028

94

4.202.491

4.620.798

91

Provizije plačilnih kartic

2.902.265

2.843.724

102

2.665.646

2.680.763

99

Plačilni promet

1.591.609

1.801.502

88

1.372.722

1.633.647

84

177.870

309.802

57

164.123

306.389

54

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

3.181.182

3.035.028

105

2.783.505

2.847.321

98

Stroški reklame

2.147.722

2.575.492

83

1.896.728

2.437.646

78

106.614

84.794

126

101.547

84.795

120

Drugo

Nadomestila članom nadzornega sveta in sveta
delavcev za opravljeno delo
Stroški sejmov
Drugo
Stroški zavarovalnih premij
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov
in opravljanju storitev

73.426

22.438

327

25.062

22.439

112

853.420

352.303

242

760.168

302.441

251

2.237.089

2.281.664

98

1.890.019

1.930.851

98

691.671

706.714

98

393.168

462.219

85

0

626

-

0

626

-
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SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Stroški drugih storitev

41.946.709

36.788.776

114

51.205.362

45.236.130

113

Stroški najemnikov iz naslova franšize

27.621.568

24.661.809

112

25.325.130

23.026.701

110

Stroški sanacije odlagališča v Pesniškem dvoru

3.533.897

1.092.785

323

3.539.929

1.092.785

324

Prispevki DARS-u za poslovanje ob avtocestah

2.896.214

2.399.261

121

2.641.090

2.399.263

110

Stroški varovanja - požarno, fizično, tehnično

1.732.986

1.347.467

129

1.636.784

1.292.014

127

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1.365.041

1.238.921

110

1.217.449

1.058.986

115

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

1.203.767

1.277.687

94

1.125.245

1.248.521

90

Koncesijske dajatve

457.666

142.101

322

207.146

214.830

96

Članarine

354.367

150.280

236

193.558

242.621

80

Stroški podizvajalcev

336.502

689.188

49

173

7.593

2

Upravljanje z nepremičninami

324.778

293.532

111

13.798.525

12.889.011

107

61.268

38.925

157

0

0

-

0

104.941

-

0

0

-

(v EUR)

Črpanje in tehtanje plina
Stroški plinifikacij
Drugo
SKUPAJ STROŠKI STORITEV

2.058.655

3.351.879

61

1.520.333

1.763.804

86

100.162.440

93.249.566

107

104.842.674

99.105.992

106

6. Stroški dela
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Plače

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

31.868.232

31.908.350

100

17.842.164

18.193.828

98

Stroški pokojninskih zavarovanj

2.599.816

2.581.364

101

1.469.221

1.497.980

98

Stroški drugih zavarovanj

2.339.487

2.318.711

112

1.193.898

1.225.517

97

Davek na izplačane plače

1.233.979

1.801.206

69

840.391

1.256.122

67

12.183

31.758

38

7.671

31.758

24

337.061

1.371.829

25

217.949

1.202.696

18

Povračilo prehrane med delom

1.359.620

1.302.788

104

526.062

496.937

106

Regres za letni dopust

1.085.909

1.122.813

97

447.407

456.101

98

Povračilo prevoza na delo

1.149.889

1.105.237

104

399.272

383.308

104

Dodatno pokojninsko zavarovanje

739.952

746.624

99

416.994

420.324

99

Odškodnine

246.640

268.649

92

245.787

267.390

92
47

Prispevek nedoseganja kvote invalidov
Odpravnine

Jubilejne nagrade
Druga povračila in nadomestila
SKUPAJ STROŠKI DELA

159.924

248.047

64

49.302

103.993

1.411.521

115.550

-

610.214

44.339

-

44.544.213

44.922.926

99

24.266.332

25.580.294

95
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7. Amortizacija
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Amortizacija naložbenih nepremičnin
SKUPAJ AMORTIZACIJA

2007

2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

696.615

669.087

104

473.081

453.910

104

26.732.955

26.362.465

101

20.901.474

20.647.463

101

766.628

744.700

103

848.010

1.659.610

51

28.196.198

27.776.252

102

22.222.565

22.760.983

98

8. Odpisi
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Popravek vrednosti poslovnih terjatev

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

1.659.521

3.541.592

47

1.102.371

1.217.742

91

Izguba pri prodaji/izločitvi opredmetenih
osnovnih sredstev

329.626

1.500.380

22

276.619

646.743

43

Odpis terjatev

132

299.445

226.106

132

297.721

226.104

Popravek vrednosti zalog

86.277

939.943

9

0

939.944

-

Drugi odhodki pri osnovnih sredstvih

27.611

852.404

3

13.438

26.952

50

2.402.480

7.060.424

34

1.690.149

3.057.485

55

SKUPAJ ODPISI

Skupina Petrol izkazuje, v skladu s politiko oblikovanja popravka terjatev, med popravki vrednosti

poslovnih terjatev v letu 2007 oblikovani popravek vrednosti terjatev družbe Petrol d.d., Ljubljana v

višini 1.102.371 EUR, družbe Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb v višini 240.667 EUR, družbe Petrol BH Oil
Company d.o.o., Sarajevo v višini 204.463 EUR ter 112.020 EUR v drugih družbah skupine Petrol.

Skupina Petrol terjatve, za katere ni mogoče pričakovati poplačila (stečaj, likvidacija,…), odpiše, in sicer
smo jih na družbi Petrol d.d., Ljubljana odpisali za 297.721 EUR, v skupini Petrol pa za 299.445 EUR.
Druge odhodke pri osnovnih sredstvih večinoma predstavljajo odhodki od prevrednotenja osnovnih
sredstev v družbi Petrol d.d., Ljubljana v višini 13.438 EUR in v družbi Petrol d.o.o., Beograd
v višini 11.818 EUR.
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9. Drugi stroški
SKUPINA PETROL

(v EUR)

2007

2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Sponzoriranja

945.648

539.025

175

940.398

537.354

175

Donacije

407.570

255.842

159

376.265

236.407

159

Izdatki za varstvo okolja

240.804

145.377

166

85.551

139.639

61

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela
ali poslovnega izida

141.777

78.092

182

9.878

9.906

100

79.658

177.495

45

66.539

129.736

51

1.672

605

276

1.672

604

277

Vračunani stroški
Štipendije
Drugi stroški
SKUPAJ DRUGI STROŠKI

385.343

105.992

364

328.852

97.189

338

2.202.472

1.302.429

169

1.809.155

1.150.835

157

10. Drugi poslovni odhodki
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Premalo plačane dajatve iz preteklih let

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

89.377

724.743

12

16.306

724.742

2

Odhodki iz preteklih let

491.940

17.424

-

114.680

17.424

-

Plačilo tankerskih prekostojnin

101.623

980.494

10

101.623

980.494

10

21.086

44.279

48

21.086

44.278

48

61

35.341

-

61

34.644

-

451.448

527.135

86

0

527.135

-

Priznane reklamacije
Dani kasaskonti
Vračunane odškodnine
Drugi
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI

206.132

371.754

55

14.937

0

-

1.361.667

2.701.168

50

268.693

2.328.717

12

Premalo plačane dajatve iz preteklih let družbe Petrol d.d., Ljubljana v letu 2006 večinoma predstavlja

premalo plačani davek od dohodka pravnih oseb za leto 2004 iz naslova izvzema prihodkov od udeležbe
v dobičku v davčni bilanci.

Plačilo tankerskih prekostojnin predstavljajo vračunani zahtevki za zamude pri iztovarjanju blaga
v pristaniščih.

213
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11. Drugi finančni prihodki in drugi finančni odhodki
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Tečajne razlike
Prihodki za obresti
Prihodki iz dividend

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

21.271.179

23.469.250

102

20.834.530

22.874.775

91

6.519.406

6.200.042

98

6.646.352

6.131.551

108

Indeks
07/06

951.891

447.396

100

951.891

447.396

213

Drugi finančni prihodki

11.209.135

3.066.612

102

11.011.141

2.966.390

371

Skupaj drugi finančni prihodki

39.951.611

33.183.300

120

39.443.914

32.420.113

122

(12.676.757)

(9.245.643)

137

(9.534.103)

(6.053.472)

157

(7.766.986)

(10.194.045)

76

(6.993.246)

(9.249.382)

76

Drugi finančni odhodki

(13.852.810)

(12.254.740)

113

(13.561.632)

(12.177.399)

111

Skupaj drugi finančni odhodki

(34.296.553)

(31.694.429)

108

(30.088.981)

(27.480.254)

109

5.655.058

1.488.871

380

9.354.933

4.939.859

189

Odhodki za obresti
Tečajne razlike

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 4.464.514 EUR neto
prihodkov, skupina Petrol pa 4.126.918 EUR neto prihodkov.

Tečajna tveganja skupine so zavarovana celovito, tako bilančno kot dinamično. Z vidika zavarovanj pred
tveganji skupina 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 3.374.663 EUR, 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 2007 realizirali
777.601 EUR finančnih prihodkov in 212.034 EUR finančnih odhodkov.
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12. Neto finančni prihodki iz deležev
SKUPINA PETROL

(v EUR)

Indeks
07/06

2007

2006

7.850.773

9.992.960

79

244.462

38.090

642

78.807

(91.441)

-

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

Instalacija, d.o.o., Koper

31.334

(22.308)

-

8.205.376

9.917.301

83
104

1.968.400

1.899.470

Geoenergo d.o.o.

22.613

24.483

92

Karkasa, d.o.o.

34.718

14.697

236

(21.532)

0

-

(744)

0

-

2.003.455

1.938.650

103

2007

2006

Indeks
07/06

Petrol - Trade H.m.b.H.

4.160.189

1.939.561

214

Instalacija, d.o.o., Koper

2.883.898

3.384.652

85

259.990

0

-

2.963.288

2.963.288

100

10.267.365

8.287.501

124

Petrol - Oti - Slovenija L.L.C.
Petrol Slovenia Tirana Wholsale Sh.A.

PETROL D.D.

(v EUR)
Finančni prihodki iz prejetih dividend

Aquasystems d.o.o.
Geoplin d.o.o., Ljubljana

13. Davki
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Obračunani davek
Odloženi davek
Davki

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

(12.890.367)

(11.413.883)

113

(11.336.098)

(10.227.466)

111

(160.459)

765.077

-

(66.731)

769.591

-

(13.050.826)

(10.648.807)

123

(11.402.829)

(9.457.875)

121

215
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SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

2007

2006

Indeks
07/06

2007

2006

Indeks
07/06

Računovodski dobiček

66.325.932

60.479.227

110

57.225.108

49.157.243

116

Izračunani davek po veljavni davčni
stopnji

15.254.964

15.119.808

101

13.161.775

12.289.311

107

Davčni učinek neobdavčenih
prihodkov

(3.348.760)

(4.455.653)

75

(2.764.054)

(3.592.102)

77

1.209.834

1.812.858

67

938.377

1.530.257

61

(371.348)

(191.337)

194

0

0

-

306.135

(1.636.868)

(19)

66.731

(769.591)

-

13.050.826

10.648.807

123

11.402.829

9.457.875

121

19,68 %

17,61 %

112

19,93 %

19,24 %

104

(v EUR)

Davčni učinek odhodkov, ki se pri
obračunu davka ne odštejejo
Učinek nižje davčne stopnje
Različno pripoznavanja prihodkov in
odhodkov
Davki
Efektivna davčna stopnja

14. Manjšinski delež
SKUPINA PETROL
31. december
2007

31. december
2006

114.356

110.429

104

19.085

12.473

153

Zmanjšanje deleža manjšinskih lastnikov zaradi dokapitalizacije večinskega lastnika

(15.356)

(8.513)

180

Povečanje manjšinskega kapitala

609.680

0

-

0

(33)

-

727.765

114.356

-

(v EUR)
Na začetku leta
Dobiček manjšinskih lastnikov

Prevedbene razlike
Ob koncu leta

Indeks
07/06

15. Čisti dobiček na delnico
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Čisti dobiček iz poslovanja
Tehtano povprečno število izdanih
navadnih delnic
Čisti dobiček na delnico

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

53.256.021

49.817.948

107

45.822.279

39.699.368

115

2.061.003

2.060.360

100

2.061.003

2.060.360

100

25,84

24,18

107

22,23

19,27

115

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.
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16. Neopredmetena sredstva skupine Petrol
(v EUR)

Programska
oprema

Koncesije

Dobro ime

Investicije
v teku

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006

3.055.107

7.858.062

0

356.906

11.270.075

Nove pridobitve

0

0

0

614.134

614.134

Odtujitve

0

(12.823)

0

0

(12.823)

416.095

256.239

0

(672.334)

0

(700)

4.732

0

(99)

(8.400.884)

3.470.502

8.106.209

0

298.606

11.875.318

(2.145.886)

(896.999)

0

0

(3.042.885)

(356.931)

(312.156)

0

0

(669.087)

0

12.823

0

0

12.823

573

(315)

0

0

259

(2.502.245)

(1.196.650)

0

0

(3.698.895)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

968.257

6.909.559

0

298.606

8.176.423

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

909.221

6.961.063

0

356.906

8.227.190

Programska
oprema

Koncesije

Dobro ime

Investicije
v teku

Skupaj

3.470.502

8.106.209

0

298.606

11.875.318
257.269

Prenos z investicij v teku
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Amortizacija
Odtujitve
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

(v EUR)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007
Nove pridobitve zaradi nakupa nove družbe

1.453

0

255.816

0

19.303

5.945

0

362.224

387.472

(228.361)

(1.627)

0

(17.755)

(247.743)

351.062

0

0

(351.062)

0

(99)

3.083

0

37

3.021

3.613.860

8.113.610

255.816

292.050

12.275.336

(2.502.245)

(1.196.650)

0

0

(3.698.895)

(382.509)

(314.847)

0

0

(697.356)

225.967

681

0

0

226.648

7

(556)

0

0

(549)

(2.658.781)

(1.511.376)

0

0

(4.170.157)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007

955.081

6.602.234

255.816

292.050

8.105.180

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007

968.257

6.909.559

0

298.606

8.176.423

Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos z investicij v teku
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2007
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007
Amortizacija
Odtujitve
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2007

217
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Neopredmetena sredstva družbe Petrol d.d.
(v EUR)

Programska
oprema

Koncesije

Investicije
v teku

Skupaj

2.793.066

3.522.651

50.803

6.366.520

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve

0

0

303.902

303.902

Odtujitve

0

(12.823)

0

(12.823)

354.690

0

(354.690)

0

(748)

(945)

(15)

(1.707)

3.147.008

3.508.883

0

6.655.892

(2.007.841)

(469.974)

0

(2.477.815)

(313.554)

(140.356)

0

(453.910)

0

12.823

0

12.823

539

130

0

670

(2.320.856)

(597.376)

0

(2.918.232)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

826.153

2.911.508

0

3.737.661

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

785.225

3.052.677

50.803

3.888.705

Programska
oprema

Koncesije

Investicije
v teku

Skupaj

3.147.008

3.508.883

0

6.655.891

0

0

341.538

341.538

(221.833)

0

0

(221.833)

Prenos z investicij v teku
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Amortizacija
Odtujitve
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

(v EUR)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos z investicij v teku

333.886

0

(333.886)

0

3.259.061

3.508.883

7.652

6.775.596

(2.320.855)

(597.376)

0

(2.918.230)

(332.725)

(140.355)

0

(473.081)

221.833

0

0

221.833

(2.431.747)

(737.731)

0

(3.169.478)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007

827.313

2.771.154

7.652

3.606.118

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007

826.153

2.911.508

0

3.737.661

Stanje 31. december 2007
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007
Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31. december 2007

Vsa izkazana neopredmetena sredstva so last podjetij v skupini Petrol in so bremen prosta.
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Pregled postavk, ki presegajo 5 % neodpisane knjigovodske vrednosti
na dan 31. 12. 2007 (v EUR):
SKUPINA PETROL

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Domžale

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

31. december
2007

31. december
2006

1.536.221

1.614.004

1.536.221

1.614.004

Pravica do uporabe nepremičnin v lasti občine Murska Sobota

674.859

709.192

674.859

709.192

Plačilo koncesijske dajatve občini Murska Sobota

560.072

588.311

560.072

588.311

1.050.207

1.092.209

0

0

417.301

433.993

0

0

Pravica do uporaba plinovodnega omrežja v občini Prevalje
Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Mežica

Preostala doba koristnosti za zgoraj navedena sredstva je 19 let, razen za pravice do uporabe

plinovodnega omrežja v občinah Prevalje in Mežica, za katere je preostala doba koristnosti 25 let.

17. Opredmetena osnovna sredstva skupine Petrol
(v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Stroji

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

111.051.977

381.998.346

15.839.985

0

38.892

0

124.314.050

34.424.937

667.629.295

3.000

39.507.669

(3.343.294)

(4.824.399)

39.549.561

(1.075.071)

(3.469.521)

(141.320)

(12.853.605)

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos z investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos z naložbenih nepremičnin
Prevrednotenje - oslabitve
Tečajne razlike
Stanje 31. december 2006

3.844.659

25.619.333

1.348.406

8.404.294

(39.216.691)

0

(1.143.628)

0

0

0

0

(1.143.628)

0

5.457.849

0

0

0

5.457.849

(31.698)

(20.452)

0

(64.422)

(81.293)

(197.863)

(4.015)

45.077

(4.257)

(26.745)

(6.084)

3.977

110.374.000

408.314.647

16.109.064

129.160.657

34.487.219

698.445.586

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006

0

(154.686.930)

(12.466.274)

(91.575.887)

0

(258.729.090)

Amortizacija

0

(17.061.530)

(622.242)

(8.773.231)

0

(26.457.002)

Amortizacija - oslabitve

0

52.725

0

41.813

0

94.538

Odtujitve

0

2.557.561

1.197.767

1.805.700

0

5.561.029
(2.333.509)

Prenos z naložbenih nepremičnin

0

(2.333.509)

0

0

0

Tečajne razlike

0

49.088

3.350

32.866

0

85.304

Stanje 31. december 2006

0

(171.422.594)

(11.887.398)

(98.468.739)

0

(281.778.731)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2006

110.374.000

236.892.053

4.221.666

30.691.916

34.487.219

416.666.854

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2006

111.051.977

227.311.417

3.373.712

32.738.163

34.424.937

408.900.205

219
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(v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Stroji

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

698.445.586

Nabavna vrednost
110.374.000

408.314.647

16.109.064

129.160.657

34.487.219

Nove pridobitve zaradi nakupa družbe

Stanje 1. januar 2007

2.681

4.913.141

0

82.616

70.718

5.069.156

Nove pridobitve

6.510

2.043.813

2.103.692

19.639

59.489.015

63.662.669
(14.138.956)

Odtujitve
Prenos z investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos z naložbenih nepremičnin
Tečajne razlike
Stanje 31. december 2007

(771.124)

(1.115.392)

(678.397)

(7.338.861)

(4.235.182)

12.690.584

29.509.611

0

8.694.698

(50.894.893)

0

(336.900)

(2.509.296)

0

0

0

(2.846.196)

0

763.067

0

0

0

763.067

(65.164)

(403.658)

0

(17.761)

(63.307)

(549.890)

121.900.587

441.515.933

17.534.359

130.600.988

38.853.570

750.405.436

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007

0

(171.422.594)

(11.887.398)

(98.468.739)

0

(281.778.731)

Amortizacija

0

(18.481.427)

(676.401)

(8.613.217)

0

(27.771.045)

Amortizacija - oslabitve

0

88.508

0

2.339

0

90.847

Odtujitve

0

1.181.857

642.231

6.839.020

0

8.663.108

Prenos na naložbene nepremičnine

0

401.173

0

0

0

401.173
(410.081)

Prenos z naložbenih nepremičnin

0

(410.081)

0

0

0

Tečajne razlike

0

66.007

0

12.033

0

78.040

Stanje 31. december 2007

0

(188.576.558)

(11.921.568)

(100.228.564)

0

(300.726.689)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2007

121.900.587

252.939.375

5.612.791

30.372.423

38.853.570

449.678.744

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2007

110.374.000

236.892.053

4.221.666

30.691.916

34.487.219

416.666.854
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Opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol d.d.
(v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

89.923.494

308.922.511

0

0

111.459.180

23.505.933

533.811.118

0

14.258.249

14.258.249

(2.934.489)

(3.356.577)

1.111.801

17.909.226

(1.953.898)

(209.034)

(8.453.998)

5.901.218

(24.922.245)

(1.143.628)

0

0

0

0

(1.143.628)
5.457.849

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos z investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos z naložbenih nepremičnin
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

0

5.457.849

0

0

(24.168)

(83.016)

(29.953)

(6.314)

(143.451)

86.933.010

328.849.993

115.376.547

12.626.589

543.786.139

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006

0

(138.672.649)

(86.423.430)

0

(225.096.079)

Amortizacija

0

(14.575.835)

(6.898.581)

0

(21.474.416)

Odtujitve

0

2.319.008

1.807.052

0

4.126.060

Prenos z naložbenih nepremičnin

0

(2.333.509)

0

0

(2.333.509)

Prevedbene razlike

0

37.266

23.224

0

60.490

Stanje 31. december 2006

0

(153.225.719)

(91.491.735)

0

(244.717.454)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2006

86.933.010

175.624.274

23.884.812

12.626.589

299.068.686

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2006

89.923.494

170.249.862

25.035.750

23.505.933

308.715.039

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Oprema

Investicije
v teku

Skupaj

86.933.010

328.849.992

115.376.547

12.626.589

543.786.139

(v EUR)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007
Nove pridobitve
Odtujitve
Prenos z investicij v teku
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos z naložbenih nepremičnin
Stanje 31. december 2007

0

0

0

21.897.502

21.897.502

(756.603)

(618.393)

(6.917.060)

(65.635)

(8.357.691)

3.959.845

10.406.611

4.509.086

(18.875.541)

0

(336.900)

(1.578.044)

0

0

(1.914.944)

0

912.260

0

0

912.260

89.799.353

337.972.426

112.968.573

15.582.915

556.323.266

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007

0

(153.225.718)

(91.491.735)

0

(244.717.453)

Amortizacija

0

(14.515.701)

(6.385.773)

0

(20.901.474)

Odtujitve

0

800.147

6.512.612

0

7.312.759

Prenos na naložbene nepremičnine

0

303.143

0

0

303.143

Prenos z naložbenih nepremičnin

0

(416.640)

0

0

(416.640)

Stanje 31. december 2007

0

(167.054.767)

(91.364.895)

0

(258.419.662)

Neodpisana knjigovodska vrednost
31. december 2007

89.799.353

170.917.659

21.603.677

15.582.915

297.903.604

Neodpisana knjigovodska vrednost
1. januar 2007

86.933.010

175.624.274

23.884.812

12.626.589

299.068.686
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Vsa izkazana opredmetena osnovna sredstva so last družb in so bremen prosta.
Pomembnejši povečanji posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007 v družbi Petrol d.d.,

Ljubljana sta zemljišče v Ljubljani v višini 1.880.000 EUR in omrežje plinifikacije v občini Domžale v

višini 1.476.515 EUR. Pomembnejše povečanje posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007

v skupini Petrol je 6 bencinskih servisov v družbi Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb v višini 12.297.910 EUR.
Pomembnejše zmanjšanje posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2007 po neodpisani

knjigovodski vrednosti je prodaja dela dveh zemljišč v Sežani v višini 282.249 EUR in v višini 170.879
EUR v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Pregled postavk, ki presegajo 2 % neodpisane knjigovodske vrednosti
na dan 31. 12. 2007 (v EUR):
SKUPINA PETROL

Poslovna stavba, Dunajska cesta 50

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

31. december
2007

31. december
2006

10.190.060

12.061.017

10.190.060

12.061.017

Investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Gradnja BS

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

34.237.073

16.690.102

205

6.494.627

4.923.001

132

Nakupi zemljišč

3.959.845

7.027.345

56

3.959.845

1.110.837

356

Plinovodna omrežja

9.566.643

6.223.068

154

2.487.271

1.985.253

125

Informatika

2.008.756

2.227.838

90

1.910.615

2.162.214

88

396.299

1.452.537

27

396.299

1.452.537

27

Pridobitev certifikatov SIQ
Nakup vozil - osebnih in tovornih

873.478

550.179

159

720.411

514.434

140

Gradnja skladišč

393.199

532.428

74

270.746

532.428

51

Plinohrami

514.074

429.202

120

0

0

-

Velika popravila

637.170

406.952

157

510.766

406.952

126

Investicija v TPF

54.908

378.605

15

54.908

378.605

15

416.235

217.468

191

416.235

217.468

191

Druge investicije

10.604.988

2.025.651

524

4.675.779

574.520

814

Investicije v opredmetena osnovna sredstva

63.662.668

38.161.375

167

21.897.502

14.258.249

154

Varovanje BS

Investicije v neopredmetena sredstva
SKUPAJ INVESTICIJE

643.288

614.134

105

341.538

303.902

112

64.305.956

38.775.509

166

22.239.040

14.562.151
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Gibanje ekoloških opredmetenih osnovnih sredstev družbe Petrol d.d.
Naložbene
nepremičnine

Skupaj

13.604.441

0

46.647.627

0

83.805

83.805

(72.630)

(34.798)

0

(107.428)

(8.880)

(3.657)

0

(12.537)

32.961.676

13.565.986

83.805

46.611.467

(13.546.776)

(13.604.441)

0

(27.151.217)

0

0

(48.582)

(48.582)

(1.655.980)

0

(3.635)

(1.659.615)

37.410

34.798

0

72.208

3.639

3.657

0

7.296

(15.161.707)

(13.565.986)

(52.217)

(28.779.910)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

17.799.969

0

31.588

17.831.557

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

19.496.410

0

0

19.496.410

Gradbeni
objekti

Oprema

Naložbene
nepremičnine

Skupaj

32.961.676

13.577.160

83.805

46.622.641

(551.235)

0

(551.235)

32.961.676

13.025.925

83.805

46.071.406

(15.161.707)

(13.577.160)

(52.217)

(28.791.084)

(1.631.806)

0

(3.632)

(1.635.438)

0

551.235

0

551.235

(16.793.513)

(13.025.925)

(55.849)

(29.875.287)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007

16.168.163

0

27.956

16.196.119

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007

17.799.969

0

31.588

17.831.557

(v EUR)

Gradbeni
objekti

Oprema

33.043.186
0

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve
Tečajne razlike
Stanje 31. december 2006
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Amortizacija
Odtujitve
Tečajne razlike
Stanje 31. december 2006

(v EUR)
Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007
Odtujitve
Stanje 31. december 2007
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007
Amortizacija
Odtujitve
Stanje 31. december 2007

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. 2007 znaša
46.071.406 EUR in predstavlja celoten znesek za ta namen odobrenih dolgoročnih rezervacij.

Sedanja vrednost ekoloških opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2007 znaša 16.196.119 EUR.
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18. Naložbene nepremičnine skupine Petrol
(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve

27.166.944
45.919
(98.802)

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

(5.457.849)

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

1.143.628

Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

(7.305)
22.792.535

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

(10.050.360)
(37.410)
(744.700)
59.994
2.333.509
2.701

Stanje 31. december 2006

(8.436.267)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

14.356.268

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

17.116.584

(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007

22.792.535

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

(763.067)

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

2.846.196

Stanje 31. december 2007

24.875.663

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007
Amortizacija
Prenos na opredmetena osnovna sredstva
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

(8.436.267)
(766.628)
410.081
(401.173)

Stanje 31. december 2007

(9.193.987)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007

15.681.677

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007

14.356.268
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Naložbene nepremičnine skupine Petrol
(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2006
Nove pridobitve
Odtujitve

29.299.436
72.630
(98.802)

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

(5.457.849)

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

1.143.628

Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

(7.878)
24.951.162

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

(10.429.706)
(37.410)
(832.661)
59.994
2.333.509

Prevedbene razlike

2.804

Stanje 31. december 2006

(8.903.470)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2006

16.047.692

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2006

18.869.730

(v EUR)

Naložbene
nepremičnine

Nabavna vrednost
Stanje 1. januar 2007

24.951.162

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

(912.260)

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

1.914.944

Stanje 31. december 2007

25.953.846

Nabrani popravek vrednosti
Stanje 1. januar 2007
Amortizacija
Prenos na opredmetena osnovna sredstva
Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

(8.903.470)
(848.010)
416.640
(303.143)

Stanje 31. december 2007

(9.637.983)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007

16.315.863

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007

16.047.692

Naložbene nepremičnine predstavljajo zgradbe (skladišča, avtopralnice, bare), ki jih družba Petrol d.d.,
Ljubljana in skupina Petrol dajeta v najem.

S tem je družba Petrol d.d. v letu 2007 ustvarila prihodke od najemnin v višini 1.582.789 EUR (v letu 2006
v višini 1. 519.648 EUR), skupina Petrol pa v višini 1.566.659 EUR (v letu 2006 v višini 1.411.059 EUR).
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Nepremičnine, ki jih Petrol d.d., Ljubljana daje v najem odvisnim družbam, so v postopku uskupinjevanja
prenesena na opredmetena osnovna sredstva, saj za skupino ne predstavljajo naložbenih nepremičnin.
Uprava meni, da je knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin dober približek njihove poštene
vrednosti.

19. Naložbe družbe Petrol d.d. v odvisne družbe
Gibanje naložb v odvisne družbe
PETROL D.D.
31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Stanje 1. januar

105.075.428

99.938.187

105

Nove pridobitve

32.273.471

5.164.099

625

0

(26.858)

-

137.348.899

105.075.428

131

(v EUR)

Prevedbene razlike
Stanje 31. december

Stanje naložb v odvisne družbe
PETROL D.D.
31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb

51.021.249

30.478.397

167

Petrol BH Oil Company d.o.o.

34.537.990

34.537.990

100

Petrol Plin, d.o.o.

11.460.741

8.956.985

128

Petrol Energetika d.o.o.

11.367.889

9.281.426

122

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.

11.344.738

11.344.738

100

Petrol d.o.o., Beograd

10.041.792

6.511.792

154

Rodgas AD Bačka Topola

3.510.400

0

-

Cypet Oils Ltd.

2.150.906

2.150.906

100

Petrol Skladiščenje d.o.o.

794.951

794.951

100

Petrol Tehnologija, d.o.o.

755.579

755.579

100

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

147.830

147.830

100

Petrol VNC d.o.o.

114.834

114.834

100

Petrol Gas Group d.o.o.

100.000

0

-

137.348.899

105.075.428

131

(v EUR)

SKUPAJ NALOŽBE V ODVISNE DRUŽBE

Naložbe v odvisne družbe so v izkazih skupine Petrol izločene v postopku uskupinjevanja.
Povečanja dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe v letu 2007 predstavljajo nakup

84,22-odstotnega deleža družbe Rodgas a.d. v višini 3.510.400 EUR, ustanovitev nove odvisne družbe
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Petrol Gas Group d.o.o., v višini 100.000 EUR ter dokapitalizacija odvisne družbe Petrol Trgovina

d.o.o., Zagreb v višini 20.542.852 EUR, odvisne družbe Petrol d.o.o., Beograd v višini 3.530.000 EUR,
odvisne družbe Petrol Plin, d.o.o., v višini 2.503.756 EUR in odvisne družbe Petrol Energetika d.o.o.,
v višini 2.086.463 EUR.

Odvisne družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2007 so prikazane v spodnji razpredelnici. Družbe ne
kotirajo na organiziranem trgu.

Lastništvo in
glasovalne pravice
Ime odvisne družbe

Naslov odvisne družbe

Dejavnost

2007

2006

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o.

Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenija

Veleprodaja trdih, utekočinjenih
in plinastih goriv

100 %

100 %

Petrol Plin, d.o.o.

Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenija

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

100 %

100 %

Petrol Skladiščenje d.o.o.

Zaloška 259, Ljubljana - Polje,
Slovenija

Storitve skladiščenja

100 %

100 %

Petrol Tehnologija, d.o.o.

Zaloška 259, Ljubljana - Polje,
Slovenija

Storitve vzdrževanja

100 %

100 %

Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, Slovenija

Distribucija plina in elektrike

99,33 %

99,02 %

Petrol Energetika d.o.o.
Petrol VNC d.o.o

Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenija

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

100 %

100 %

Petrol Trgovina, d.o.o., Zagreb

Ilica 71, Zagreb, Hrvaška

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Petrol BH Oil Company d.o.o.

Fra Andela Zvizdovica 1, Sarajevo,
Bosna in Hercegovina

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Petrol d.o.o., Beograd

Dragoslava Jovanovica 13, Beograd,
Srbija in Črna gora

Prodaja in trženje naftnih proizvodov

100 %

100 %

Petrol - Trade H.m.b.H.

Elisabeth Strasse 10 Top 4 u. 5, 1010
Vienna, Avstrija

Trgovanje z nafto, naftnimi proizvodi in
kemijskimi proizvodi

100 %

100 %

Cypet - Trade Ltd.

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

Trgovanje z nafto in naftnimi proizvodi

100 %

100 %

Cypet Oils Ltd.

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

Trgovanje z nafto in naftnimi proizvodi

100 %

100 %

Petrol Gas Group d.o.o.
Rodgas AD Bačka Topola

Kninska 139B, Veternik, Srbija

Distribucija plina

100 %

-

Maršala Tita 61, Bačka Topola, Srbija

Distribucija plina

84,22 %

-

20. Naložbe v skupaj obvladovane družbe
Gibanje naložb v skupaj obvladovane družbe
SKUPINA PETROL
31. december
2007

31. december
2006

Stanje 1. januar

12.912.932

Pripisani dobički

2.003.454

Prejete dividende

(v EUR)

Nove naložbe
Prevedbene razlike
Stanje 31. december

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

14.362.794

90

7.187.465

7.189.397

100

1.938.650

103

0

0

-

(2.883.898)

(3.384.652)

85

0

0

-

2.605.420

0

-

2.605.420

0

-

0

(3.860)

-

0

(1.932)

-

14.637.908

12.912.932

113

9.792.885

7.187.465

136
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Stanje naložb v skupaj obvladovane družbe
SKUPINA PETROL
31. december
2007

31. december
2006

12.771.090

93

7.041.412

7.041.412

100

127.145

127

146.053

146.053

100

37.310

14.697

254

0

0

-

5.000

0

-

5.000

0

-

Petrol - Oti - Slovenija L.L.C.

1.478.888

0

-

1.500.420

0

-

Petrol Slovenia Tirana
Wholesale Sh.A.

1.099.256

0

-

1.100.000

0

-

14.637.908

12.912.932

113

9.792.885

7.187.465

136

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

31. december
2006

11.855.592
161.862

PETROL D.D.
Indeks
07/06

(v EUR)

31. december
2007

Geoenergo d.o.o.
Petrol - Bonus, d.o.o.

Skupaj naložbe v skupaj
obvladovane družbe

Indeks
07/06

Skupina Petrol je v letu 2007 v skladu s kapitalsko metodo pripisala pripadajoče dele dobičkov v višini

2.003.454 EUR, katerim je odštela prejete dividende iz dobičkov iz preteklih let v višini 2.883.898 EUR.
Nove nekratkoročne finančne naložbe v skupaj obvladovane družbe v letu 2007 v družbi Petrol d.d.,

Ljubljana predstavljajo naložbe v novoustanovljene družbe Petrol – Bonus d.o.o., v višini 5.000 EUR,

Petrol - Oti - Slovenija L.L.C. v višini 1.500.420 EUR in Petrol Slovenia Tirana Wholesale Sh.A. v višini
1.100.000 EUR.

Skupina Petrol za skupinske izkaze uporabi zadnje možne izkaze skupaj obvladovanih družb, ki niso

nujno že revidirani. Če skupaj obvladovana družba ne izdeluje izkazov v skladu z MSRP, prilagodi za
potrebe uskupinjevanja skupina Petrol izkaze na podlagi dodatno pridobljenih informacij.

Skupaj obvladovane družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2007 so prikazane v spodnji razpredelnici.
Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu.

Naslov skupaj
obvladovane družbe

Ime skupaj obvladovane družbe

Lastništvo in
glasovalne pravice
Dejavnost

2007

2006

Rudarska 1, Lendava, Slovenija

Pridobivanje zemeljskega plina, nafte
in plinskega kondenzata

50 %

50 %

Škofjeloška cesta 6, Kranj, Slovenija

Obnavljanje pnevmatik za tovorna vozila

50 %

50 %

Sermin 10/a, Koper, Slovenija

Skladiščenje in pretovarjanje naftnih
proizvodov

49 %

49 %

Ulica Donje polje bb,
Cetinje, Črna gora

Trgovinska dejavnost na veliko
in malo z gorivi

50 %

-

Prishtina Magijstralija, Priština, Srbija

Maloprodaja in veleprodaja tekočih
in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov

51 %

-

Petrol Slovenia Tirana Wholesale Sh.A.*

Deshmoret e 4 Shkurtit Pll.26,
Tirana, Albanija

Veleprodaja tekočih in plinskih
ter sorodnih goriv

55 %

-

Petrol Slovenia Tirana Distribution Sh.p.k.

Deshmoret e 4 Shkurtit Pll.26,
Tirana, Albanija

Maloprodaja tekočih in plinskih goriv

100 %

-

Geoenergo d.o.o.
Karkasa, d.o.o.
Instalacija, d.o.o., Koper
Petrol - Bonus d.o.o.
Petrol - OTI - Slovenija L.L.C.*

* V družbeni pogodbi je določeno skupno upravljanje.
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Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov skupaj obvladovanih družb, ki so upoštevani v izkazih
skupine Petrol so naslednji:

Krarkoročna
sredstva

Nekratkoročna
sredstva

Kratkoročne
obeznosti

Nekratkoročne
obveznosti

Prihodki

Odhodki

Geoenergo d.o.o.

295.535

5.810

167.302

0

762.090

(703.345)

Karkasa, d.o.o.

350.991

230.502

238.732

19.037

905.828

(815.833)

1.438.551

42.970.519

4.637.007

15.576.975

12.629.769

(7.372.098)

10.000

0

0

0

0

0

Petrol Slovenia Tirana Wholesale
Sh.A.

1.998.622

20.000

20.124

0

24.579

(25.932)

Petrol - OTI - Slovenija L.L.C.

1.325.974

1.595.530

21.726

0

1.225.061

(1.267.280)

(v EUR)

Instalacija, d.o.o., Koper
Petrol - Bonus d.o.o.

21. Naložbe v pridružene družbe
Gibanje naložb v pridružene družbe
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Stanje 1. januar
Neto pripisani dobički
Prejete dividende
Nove pridobitve
Prevedbene razlike
Stanje 31. december

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

60.494.609

53.554.986

113

40.549.453

40.560.353

100

7.908.400

9.917.301

80

0

0

-

(3.223.278)

(2.963.287)

109

0

0

-

190.310.532

0

-

190.013.560

0

-

0

(14.391)

-

0

(10.900)

-

255.490.263

60.494.609

422

230.563.013

40.549.453

569

Stanje naložb v pridružene družbe
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Istrabenz, d.d.
Geoplin d.o.o., Ljubljana
Aquasystems d.o.o.

31. december
2007

31. december
2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

189.274.277

0

-

189.274.277

0

-

62.899.094

57.272.326

110

38.661.659

37.922.375

102

1.849.937

1.865.465

99

1.091.028

1.091.028

100

Ogrevanje Piran d.o.o.

873.795

794.992

110

932.248

932.248

100

Marchè Gostinstvo d.o.o.

593.160

561.826

106

603.801

603.802

100

255.490.263

60.494.609

422

230.563.013

40.549.453

569

Skupaj naložbe v pridružene
družbe
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Povečanje dolgoročnih finančnih naložb v pridružene družbe v letu 2007 v družbi Petrol d.d., Ljubljana
predstavlja nakup 32,63-odstotnega deleža družbe Istrabenz d.d. v višini 189.274.277 EUR
in 0,31-odstotnega deleža družbe Geoplin d.o.o., v višini 739.284 EUR.

Skupina Petrol je v letu 2007 v skladu s kapitalsko metodo pripisala pripadajoče dele dobičkov v višini

7.908.400 EUR, katerim je odštela prejete dividende iz dobičkov iz preteklih let v višini 3.223.278 EUR.
Skupina Petrol za skupinske izkaze uporabi zadnje možne izkaze pridruženih družb, ki niso nujno
že revidirani. Če pridružena družba ne izdeluje izkazov v skladu z MSRP, prilagodi za potrebe
uskupinjevanja skupina Petrol izkaze na podlagi dodatno pridobljenih informacij.

Tržna vrednost naložbe v družbo Istrabenz d.d. je 176.265.005 EUR in je izračunana na podlagi podatkov
iz borzne kotacije na dan 31. 12. 2007.

Pridružene družbe v skupini Petrol na dan 31.12.2007, ki ne kotirajo na organiziranem trgu, so prikazane
v spodnji preglednici.

Lastništvo in glasovalne
pravice
Ime pridružene družbe
Ogrevanje Piran d.o.o.
Geoplin d.o.o.
Aquasystems d.o.o.
Marchè Gostinstvo d.o.o.

Naslov pridružene družbe

2007

2006

Liminjanska cesta 117, Portorož,
Slovenija

Dejavnost
Oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja
in distribucija pare in toplote

40 %

40 %

Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana, Slovenija

Prodaja in transport zemeljskega plina

27,57 %

27,26 %

Dupleška 330, Maribor,
Slovenija

Gradnja in opravljanje storitev čiščenja
industrijskih in komunalnih voda

26 %

26 %

Notranjska cesta 71, Logatec,
Slovenija

Priprava jedi in pijač, prodaja trgovskega
blaga in drugih storitev

25 %

25 %

Pridružena družba v skupini Petrol na dan 31. 12. 2007, ki kotira na organiziranem trgu, je prikazana
v spodnji preglednici.

Lastništvo in glasovalne
pravice
Ime pridružene družbe
Istrabenz, d.d.

Naslov pridružene družbe

Dejavnost

2007

2006

Cesta Zore Perello - Godina 2, Koper,
Slovenija

Upravljanje naložb znotraj
in zunaj skupine Istrabenz

32,63 %

0,06 %
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Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov pridružene družbe, ki ne kotirajo na borzi in ki so
upoštevani v izkazih skupine Petrol, so naslednji:

Obveznosti

Prihodki

Čisti poslovni
izid

Čisti poslovni izid, ki
pripada skupini Petrol

274.428.000

47.228.200

299.665.400

26.084.400

7.192.904

36.792.208

29.677.101

8.811.774

926.697

240.941

Marchè Gostinstvo d.o.o.

4.346.074

1.973.425

10.848.616

125.334

31.334

Ogrevanje Piran d.o.o.

2.875.640

691.153

1.435.388

(57.331)

(22.932)

(v EUR)
Skupina Geoplin*
Aquasystems d.o.o.**

Sredstva

* Zadnji znani podatki za skupino Geoplin so konsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - november 2007.
** Zadnji znani podatki za družbo Aquasystems, d.o.o. so računovodski izkazi za obdobje januar - november 2007.

Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov pridružene družbe, ki kotira na borzi in ki so upoštevani
v izkazih skupine Petrol, so naslednji:

(v EUR)
Skupina Istrabenz ***

Sredstva

Obveznosti

Prihodki

Čisti poslovni
izid

Čisti poslovni izid, ki
pripada skupini Petrol

1.373.341.445

860.041.315

602.897.532

117.970.725

-

*** Zadnji znani podatki za skupini Istrabenz so konsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - september 2007.

22. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Gibanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Stanje 1. januar

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

11.807.198

12.322.519

96

11.643.298

12.116.733

96

Nove pridobitve

1.970.246

165.315

-

1.967.054

130.282

-

Povečanje poštene vrednosti prek kapitala

4.354.549

457.916

-

4.354.549

457.914

-

Zmanjšanje poštene vrednosti prek kapitala

(368.081)

(123.335)

298

(368.081)

(123.335)

298

Zmanjšanje poštene vrednosti prek poslovnega
izida

(207.721)

0

-

(205.012)

0

-

Zmanjšanje presežka vrednotenja naložb
zaradi odtujitve

(1.182.577)

0

-

(1.182.577)

0

-

Odtujitev naložb

(5.808.417)

(1.011.926)

-

(5.723.077)

(935.040)

-

(55.948)

0

-

(55.948)

0

-

0

(3.291)

-

0

(3.256)

-

10.509.249

11.807.198

89

10.430.206

11.643.298

90

Druga zmanjšanja
Prevedbene razlike
Stanje 31. december

231
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Stanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
SKUPINA PETROL
31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

9.741.224

5.242.190

21

0

4.573.527

-

Delnice bank

314.884

1.485.374

Vzajemni skladi namenjeni za prodajo

298.902

238.157

Življenjska zavarovanja

0

107.741

Menice

0

78.998

144.788

71.762

9.451

9.452

10.509.249

11.807.198

89

(v EUR)
Delnice podjetij

31. december
2007

PETROL D.D.

Obveznice namenjene za prodajo

Deleži podjetij
Druge naložbe v obveznice
Skupaj za prodajo razpoložljiva finančna
sredstva

31. december
2006

Indeks
07/06

9.741.224

5.242.190

186

0

4.573.527

-

21

235.841

1.485.373

16

126

298.902

238.158

126

-

0

22.839

-

-

0

0

-

202

144.788

71.761

202

100

9.451

9.451

100

10.430.206

11.643.298

90

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva predstavljajo naložbe v delnice in deleže podjetij in bank ter
naložbe v vzajemne sklade in obveznice.

Nove pridobitve v skupini in družbi Petrol večinoma predstavljajo vplačila polic za življenjska
zavarovanja ter nakup delnic Zavarovalnice Triglav d.d. v višini 1.550.155 EUR.

Skupina Petrol je v letu 2007 odtujila naložbe v obveznice NLB d.d., Ljubljana – NLB 15 v višini

2.080.204 EUR, obveznice DARS d.d., Ljubljana – DRS1 v višini 2.112.335 EUR in police življenjskega
zavarovanja v višini 29.794 EUR.

Skupina Petrol je v letu 2007 odkupila vse police življenjskih zavarovanj, kar v skupini Petrol predstavlja
117.887 EUR 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 3.986.468 EUR.

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva vrednotena po pošteni vrednosti na dan 31.12.2007 v skupini
in družbi Petrol znašajo 5.265.463 EUR. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva vrednotena po

nabavni vrednosti na dan 31.12.2007 v skupini Petrol znašajo 5.244.786 EUR, v družbi Petrol d.d. pa
5.165.743 EUR.

Knjigovodske vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev v materialno pomembnih zneskih
ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.
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23. Nekratkoročne finančne terjatve
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Finančne terjatve do družb

1.923.941

1.923.941

100

10.912.985

11.344.988

96

Finančne terjatve do drugih

1.193.790

2.994.600

40

1.193.790

2.994.600

40

SKUPAJ NEKRATKOROČNE
FINANČNE TERJATVE

3.117.731

4.918.540

63

12.106.775

14.339.588

84

(v EUR)

Nekratkoročne finančne terjatve do družb v višini 10.912.985 EUR v družbi Petrol d.d., Ljubljana

predstavljajo posojila odvisni družbi Petrol Plin, d.o.o., v višini 5.874.734 EUR, odvisni družbi Petrol
Energetika, d.o.o., v višini 3.006.860 EUR, odvisni družbi Petrol Tehnologija, d.o.o., v višini 107.450
EUR in pridruženi družbi Aquasystems, d.o.o., v višini 1.923.941 EUR.

Nekratkoročne finančne terjatve do drugih v višini 1.193.790 EUR v družbi Petrol d.d., Ljubljana
predstavljajo posojila dana drugim.

Knjigovodske vrednosti finančnih terjatev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni
vrednosti.

Gibanje nekratkoročnih finančnih terjatev
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Stanje 1. januar
Nova posojila
Prenos s kratkoročnih finančnih terjatev
Vračilo posojil
Prenos na kratkoročne finančne terjatve
Prevedbene razlike
STANJE 31. DECEMBER

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

4.918.540

5.167.960

95

14.339.588

13.498.249

106

162.771

233.851

70

6.876.753

1.977.024

348

0

104.323

-

0

104.323

-

(94.289)

(213.636)

44

(6.201.463)

(213.636)

-

(1.869.291)

(374.720)

499

(2.908.103)

(1.024.381)

284

0

762

-

0

(1.991)

-

3.117.731

4.918.540

63

12.106.775

14.339.588

84

Nekratkoročne finančne terjatve so se v družbi Petrol d.d., Ljubljana povečale za 6.876.753 EUR iz

naslova novo odobrenega posojila družbi Petrol Plin, d.o.o., v višini 6.713.982 EUR in drugim v višini

162.771 EUR. V skupini Petrol so se dolgoročne finančne terjatve povečale za 162.771 EUR iz naslova
novo odobrenih posojil drugim.

Nekratkoročne finančne terjatve v skupini Petrol in družbi Petrol d.d., Ljubljana so se za 6.201.463 EUR
zmanjšale iz naslova vračila posojil Petrola Plin, d.o.o., v višini 6.107.173 EUR in iz naslova vračil
posojil danih drugim v višini 94.289 EUR.
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Iz naslova prenosa med kratkoročne finančne terjatve so se nekratkoročne finančne terjatve zmanjšale

za 2.908.103 EUR, od tega 839.248 EUR iz naslova posojil Petrolu Plin, d.o.o., 127.931 EUR iz naslova
posojil Petrolu Energetika d.o.o., 71.633 EUR iz naslova posojila Petrolu Tehnologija, d.o.o.,

1.506.426 EUR iz naslova posojila Teve, d.o.o., in drugih v višini 362.865 EUR. V skupini Petrol so
se iz naslova prenosa med kratkoročne finančne terjatve nekratkoročne finančne terjatve do drugih
zmanjšale za 1.869.291 EUR.

24. Nekratkoročne poslovne terjatve
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Terjatve do družb

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

1.426.404

1.426.404

100

1.441.696

1.443.469

100

(1.426.404)

(1.426.404)

100

(1.426.404)

(1.426.404)

100

Terjatve iz finančnega najema

126.812

167.443

76

57.286

57.286

100

Oblikovani popravek za terjatve iz
finančnega najema

(57.286)

(57.286)

100

(57.286)

(57.286)

100

1.947.268

2.525.935

77

1.799.030

2.382.974

75

558.752

581.372

96

558.752

581.372

96

2.575.546

3.217.464

80

2.373.074

2.981.411

80

Popravek vrednosti terjatev do družb

Terjatve do občin
Druge terjatve
SKUPAJ NEKRATKOROČNE
POSLOVNE TERJATVE

Nekratkoročne poslovne terjatve do družb večinoma predstavljajo terjatve do skupaj obvladovane družbe
Geoenergo d.o.o., v višini 1.426.404 EUR. 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.

Terjatve do občin večinoma predstavljata terjatvi za vračilo nadomestila stavbnega zemljišča do občine
Nova Gorica v višini 852.988 EUR in do občine Šempeter Vrtojba v višini 946.043 EUR.

Druge terjatve večinoma predstavlja terjatev iz naslova vnaprej plačane koncesijske dajatve občini
Mengeš v višini 485.471 EUR.

Knjigovodske vrednosti poslovnih terjatev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni
vrednosti.
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Gibanje nekratkoročnih terjatev iz finančnega najema
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Stanje terjatev iz finančnega najema 1. januar

167.443

57.269

292

57.286

57.269

100

Popravek vrednosti terjatev iz finančnega najema
1. januar

(57.286)

(57.269)

100

(57.286)

(57.269)

100

Nova posojila

0

133.354

-

0

0

-

Vračilo posojil

(6.120)

0

-

0

0

-

Prenos na kratkoročne finančne naložbe

(34.511)

(23.197)

149

0

0

-

(v EUR)

Stanje terjatev iz finančnega najema 31. december

126.812

167.426

76

57.286

57.269

100

Popravek vrednosti terjatev iz finančnega najema
31. decembra

(57.286)

(57.269)

100

(57.286)

(57.269)

100

Stanje 1. januar

110.157

0

-

0

0

-

69.526

110.157

63

0

0

-

STANJE 31. DECEMBER

Nekratkoročne terjatve iz finančnega najema skupine Petrol po ročnosti:
Odplačilo

(v EUR)

v 1. letu

19.145

v 2. letu

20.307

v 3. letu

21.539

v 4. letu

22.845

v 5. letu

4.834

Doba odplačila je 5 let po 6-odstotni obrestni meri. Skupina bo imela v naslednjih petih letih prihodke
od obresti v višini 10.617 EUR.

25. Odloženi davki
SKUPINA PETROL
(v EUR)
Na začetku leta

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

(1.044.818)

(348.080)

300

(769.507)

(68.186)

-

Nakup družbe

288.914

0

-

0

0

-

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

160.459

(765.077)

-

66.731

(769.592)

-

V breme / (dobro) kapitala

598.172

68.257

-

598.173

68.257

-

Prevedbene razlike

(15.504)

82

-

0

14

-

OB KONCU LETA

(12.777)

(1.044.818)

1

(104.603)

(769.507)

14
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Gibanje odloženih davkov skupine Petrol
(v EUR)

Naložbe

Davčno
nepriznane
rezervacije

Popravki
in slabitev
sredstev

Zaloge

Terjatve /
obveznosti

Drugo

Skupaj

Odložene terjatve za davek
Stanje 1. januar 2006

(59.063)

(924.597)

(191.631)

(129.971)

(34.373)

0

(1.339.636)

59.047

(193.001)

(396.065)

(7.995)

34.364

(36.396)

(540.047)

16

245

51

35

9

0

357

Stanje 31. december 2006

0

(1.117.353)

(587.644)

(137.932)

0

(36.396)

(1.879.327)

Nakup družbe

0

(1.249)

0

0

0

0

(1.249)

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

0

44.416

88.069

6.543

0

28.702

167.730

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida
Prevedbene razlike

Prevedbene razlike

0

57

144

0

0

0

199

STANJE 31. DECEMBER 2007

0

(1.074.130)

(499.431)

(131.389)

0

(7.694)

(1.712.646)

(v EUR)

Naložbe

Davčno nepriznane
rezervacije

Osnovna sredstva

Terjatve /
obveznosti

448.756

0

542.800

0

991.556

(248.328)

0

0

23.297

(225.030)

Skupaj

Odložene obveznosti za davek
Stanje 1. januar 2006
V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida
V breme / (dobro) kapitala
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

68.257

0

0

0

68.257

(130)

0

(146)

0

(275)

268.555

0

542.654

23.297

834.509
290.164

Nakup družbe

0

0

290.164

0

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

0

0

(3.068)

(4.203)

(7.271)

598.172

0

0

0

598.172

V breme / (dobro) kapitala
Prevedbene razlike
STANJE 31. DECEMBER 2007

0

0

(15.703)

0

(15.703)

866.728

0

814.047

19.094

1.699.869

Gibanje odloženih davkov družbe Petrol d.d.
(v EUR)

Naložbe

Davčno nepriznane
rezervacije

Slabitev sredstev

Pospešena
amortizacija

Skupaj

Odložene terjatve za davek
Stanje 1. januar 2006
V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

(59.063)

(350.557)

(75.621)

0

(485.241)

59.047

(192.343)

(386.997)

(32.658)

(552.951)

16

96

17

0

130

0

(542.804)

(462.601)

(32.658)

(1.038.063)

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida

0

4.479

29.594

32.658

66.731

STANJE 31. DECEMBER 2007

0

(538.325)

(433.006)

0

(971.332)
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(v EUR)

Naložbe

Skupaj

Odložene obveznosti za davek
Stanje 1. januar 2006

417.055

417.055

(216.642)

(216.642)

68.257

68.257

(115)

(115)

268.555

268.555

V (breme) / dobro kapitala

598.172

598.172

STANJE 31. DECEMBER 2007

866.728

866.728

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida
V breme / (dobro) kapitala
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
V (breme) / dobro izkaza poslovnega izida

0

26. Zaloge
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Zaloga rezervnih delov in materiala

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks 0
7/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

847.024

778.455

109

0

8.638

-

Trgovsko blago:

84.026.796

78.621.345

107

74.064.112

68.605.696

108

- gorivo

61.744.571

59.218.090

104

54.364.479

51.367.985

106

- drugi proizvodi iz nafte

4.851.451

5.307.536

91

4.478.863

4.207.011

106

- drugo trgovsko blago

17.430.774

14.095.719

124

15.220.770

13.030.700

117

SKUPAJ ZALOGE

84.873.820

79.399.800

107

74.064.112

68.614.334

108

Podjetje med svojimi zalogami nima zalog, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je na dan 31. 12. 2007 preverila vrednost zalog blaga in ugotovila, da je v
družbi Petrol d.d., Ljubljana čista iztržljiva vrednost zalog enaka ali višja od nabavne vrednosti blaga,
zato v letu 2007 zalog ni slabila.

Skupina Petrol je na dan 31. 12. 2007 preverila vrednost zalog blaga in ugotovila, da je v družbah Petrol
Plin, d.o.o., Petrol Energetika d.o.o., in Petrol d.o.o. Beograd, čista iztržljiva vrednost zalog nižja od
nabavne vrednosti blaga, zato je oslabila zaloge v višini 86.277 EUR.
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27. Kratkoročne finančne terjatve
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Vezani depoziti pri bankah od 3 mesecev
do 1 leta
Terjatve do bank iz naslova preddobave
evrske gotovine

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

12.705

12.548

101

0

0

-

0

2.201.431

-

0

2.201.433

-

Dana posojila družbam

13.043.247

1.995.873

-

14.081.782

2.693.412

-

Popravek vrednosti danih posojil družbam

(1.126.117)

(1.130.638)

100

(1.126.117)

(1.130.640)

100

Terjatve za obresti do drugih
Popravek vrednosti terjatev za obresti
SKUPAJ KRATKOROČNE
FINANČNE TERJATVE

959.619

892.756

107

1.041.634

892.656

117

(706.029)

(706.097)

100

(706.029)

(705.934)

100

12.183.425

3.265.874

373

13.291.270

3.950.927

336

Kratkoročna posojila družbam v višini 14.081.782 na družbi Petrol d.d., Ljubljana na dan 31. 12. 2007
predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih posojil odvisnim podjetjem, od tega Petrolu Plin, d.o.o.,
839.248 EUR, Petrolu Energetika d.o.o., 127.931 EUR, Petrolu Tehnologija, d.o.o., 71.633 EUR,

kratkoročni del dolgoročnih posojil do drugih v višini 1.506.426 EUR, kratkoročni del posojil za nakup
vozil danim avtoprevoznikom v višini 368.210 EUR in ostalim v višini 165.757 EUR, kratkoročna

posojila dana drugim podjetjem v višini 9.857.094 EUR, in kratkoročne sporne terjatve iz naslova posojil
do drugih v višini 1.145.483 EUR, za katere je oblikovan popravek vrednosti v višini 1.126.117 EUR.

Kratkoročne finančne terjatve iz naslova obresti v višini 1.041.634 EUR predstavljajo obresti do odvisnih
družb v višini 80.009 EUR, obresti do pridruženih družb v višini 49.358 EUR in obresti do drugih družb
v višini 912.267 EUR, za katere je oblikovan popravek vrednosti v višini 706.029 EUR.

Knjigovodske vrednosti kratkoročnih finančnih terjatev v materialno pomembnih zneskih ustrezajo
njihovi pošteni vrednosti.
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28. Kratkoročne poslovne terjatve
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Terjatve do kupcev v državi

228.074.004

194.507.553

117

192.591.744

164.675.388

117

Popravek vrednosti terjatev do kupcev v državi

(16.949.625)

(18.211.187)

93

(12.414.897)

(11.961.292)

104

Terjatve do kupcev v tujini

19.714.555

11.270.618

175

47.404.090

31.161.793

152

Popravek vrednosti terjatev do kupcev v tujini

(1.972.933)

(2.136.355)

92

(1.884.100)

(2.049.011)

92

9.939.190

7.891.694

126

5.097.384

3.898.610

131

(125.133)

(125.133)

100

0

0

-

1.240.211

1.352.470

92

1.125.833

1.300.071

87

(894.128)

(1.144.801)

78

(881.928)

(1.114.413)

79

Druge poslovne terjatve

276.866

828.815

33

30.764

605.968

5

Popravek vrednosti drugih terjatev

(76.019)

(76.019)

100

0

0

-

239.226.988

194.157.656

123

231.068.890

186.517.112

124

(v EUR)

Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij
Popravek vrednosti terjatev do državnih
in drugih institucij
Poslovne terjatve za obresti
Popravek vrednosti terjatev za obresti

SKUPAJ KRATKOROČNE
POSLOVNE TERJATVE

Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do kupcev, terjatve za obresti do kupcev 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 EUR)
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

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve
za obresti

Skupaj

(19.308.582)

(1.265.396)

(20.573.977)

(2.133.859)

(30.709)

(2.164.568)

0

150.501

150.501

895.618

463

896.082

(1.872)

340

(1.532)

(20.548.694)

(1.144.801)

(21.693.494)
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(v EUR)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve
za obresti

Skupaj

(20.548.694)

(1.144.801)

(21.693.494)

(202.539)

56.874

(145.665)

10.732

192.708

203.440

1.619.001

1.091

1.620.092

Stanje 1. januar 2007
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 2007

(2.210)

0

(2.210)

(19.123.710)

(894.128)

(20.017.836)

Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev družbe Petrol d.d.
(v EUR)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve
za obresti

Skupaj

(13.377.335)

(1.261.351)

(14.638.686)

(1.213.666)

(4.077)

(1.217.743)

0

150.501

150.501

577.103

175

577.278

3.597

336

3.933

(14.010.301)

(1.114.416)

(15.124.717)

Kratkoročne poslovne
terjatve

Kratkoročne terjatve
za obresti

Skupaj

(14.010.301)

(1.114.416)

(15.124.717)

(968.299)

35.335

(932.964)

0

197.152

197.152

679.603

0

679.603

(14.298.997)

(881.929)

(15.180.925)

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

(v EUR)
Stanje 1. januar 2007
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
STANJE 31. DECEMBER 2007

Kratkoročne poslovne terjatve skupine Petrol po zapadlosti
RAZČLENITEV PO ZAPADLOSTI

Nezapadle

Zapadle
do 30 dni

Zapadle
31 do 60 dni

Zapadle
61 do 90 dni

Zapadle
nad 90 dni

Skupaj

Terjatve do kupcev

167.619.507

53.632.221

3.070.880

161.385

4.382.009

228.866.001

− na domačem trgu

157.655.917

48.118.257

5.245.389

1.695.408

15.359.033

228.074.004

(v EUR)

− oblikovani popravki vrednosti terjatev
− na tujem trgu
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij
− oblikovani popravki vrednosti terjatev do
državnih in drugih institucij
Terjatve za obresti
− oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti
Druge terjatve
− oblikovani popravki vrednosti drugih terjatev
SKUPAJ

0

0

(4.264.685)

(1.558.620)

(11.126.318)

(16.949.625)

9.963.590

5.513.964

2.090.176

24.950

2.121.874

19.714.555

0

0

0

(353)

(1.972.580)

(1.972.933)

7.283.640

65.946

262.002

0

2.327.602

9.939.190

0

0

0

0

(125.133)

(125.133)

70.686

198.758

51.502

68.804

850.462

1.240.211

0

0

0

(48.146)

(845.987)

(894.128)

199.172

158

80

82

77.374

276.866

0

0

0

0

(76.019)

(76.019)

175.173.005

53.897.083

3.384.464

182.125

6.590.308

239.226.988
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Kratkoročne poslovne terjatve družbe Petrol d.d. po zapadlosti
Razčlenitev po zapadlosti

Nezapadle

Zapadle
do 30 dni

Zapadle
31 do 60 dni

Zapadle
61 do 90 dni

Zapadle
nad 90 dni

Skupaj

Terjatve do kupcev

168.862.233

47.649.664

5.524.403

167.371

3.493.166

225.696.837

− na domačem trgu

143.251.823

32.397.635

5.455.363

1.470.463

10.016.460

192.591.744

(v EUR)

− oblikovani popravki vrednosti terjatev
− na tujem trgu
− oblikovani popravki vrednosti terjatev
Druge terjatve
Terjatve za obresti
− oblikovani popravki vrednosti terjatev za
obresti
SKUPAJ

0

0

(4.264.685)

(1.470.463)

(6.679.749)

(12.414.897)

25.610.410

15.252.029

4.333.725

167.371

2.040.555

47.404.090

0

0

0

0

(1.884.100)

(1.884.100)

5.128.148

0

0

0

0

5.128.148

28.701

164.558

50.646

43.786

838.142

1.125.833

0

0

-

(43.786)

(838.142)

(881.928)

174.019.082

47.814.222

5.575.049

167.371

3.493.166

231.068.890

29. Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Terjatve do bank iz naslova rokovnih poslov

667.553

26.502

-

667.553

26.502

-

Terjatve do bank iz naslova zamenjave
obrestnih mer

951.691

605.383

157

951.691

605.383

157

Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav

564.792

425.618

133

277.282

0

-

2.184.036

1.479.698

148

1.896.526

631.885

300

(v EUR)

Skupaj fin. sred. po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida

Terjatve do bank iz naslova rokovnih poslov za nakup valute dolar v višini 667.553 EUR predstavlja

vkalkulirani pozitivni učinek vrednotenja odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2007 in ga je treba

gledati skupaj z vkalkuliranim negativnim učinkom odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2007 v višini
745.744 EUR, izkazanim na kratkoročnih finančnih obveznostih.

Terjatve do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini 951.691 EUR predstavlja vkalkulirani

pozitivni učinek vrednotenja pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2007 in ga je treba
gledati skupaj z vkalkuliranim negativnim učinkom odprtih pogodb za varovanje obrestnega tveganja na
dan 31.12. 2007 v višini 84.693 EUR, izkazanim na finančnih obveznostih do bank.

Terjatve do bank iz naslova blagovnih zamenjav v višini 277.282 EUR predstavlja vkalkulirani pozitivni
učinek vrednotenja odprtih pogodb blagovnih zamenjav na dan 31. 12. 2007 in ga je treba gledati skupaj

z vkalkuliranim negativnim učinkom vrednotenja odprtih pogodb blagovnih zamenjav na dan 31. 12. 2007
v višini 460.223 EUR, izkazanim na finančnih obveznostih do bank.
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30. Denar in denarni ekvivalenti
SKUPINA PETROL

(v EUR)

31. december
2007

Gotovina
Denar v bankah

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

77.692

306.422

25

6.519

25.173

26

10.031.113

17.119.005

59

6.113.255

10.640.790

57

61.879

11.252.370

1

4.393.603

14.818.854

30

10.170.684

28.677.797

35

10.513.377

25.484.817

41

Kratkoročni depoziti - do 3 mesecev

31. Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Predujmi

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06
221

1.477.110

213.324

-

232.857

105.343

Prehodni konto realizacije za prodano blago

711.477

30.671

-

711.209

33.075

-

Vnaprej plačane zavarovalne premije

477.816

149.796

319

381.173

129.655

294

Vnaprej plačani stroški članarin, sponzorstva,
strokovne literature

288.574

614.000

47

285.537

271.335

105

Nezaračunani zemeljski plin

247.876

0

-

96.071

0

-

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih
terjatev do kupcev

226.497

250.029

91

226.497

250.029

91

Terjatve do zavarovalnic - škodni primeri

211.984

506.595

42

208.547

506.595

41

Zaloga virtualnih kartic

189.842

0

-

110.993

0

-

Odloženi odhodki za nabavno vrednost
zemeljskega plina

106.708

78.196

136

0

0

-

Terjatve za obračunane stroške

85.345

57.999

147

85.049

57.690

147

Odloženi stroški investicijskega vzdrževanja

46.317

56.343

82

0

0

-

Odloženi obratovalni stroški - DARS

35.628

0

-

35.628

0

-

Vnaprej vračunani prihodki iz naslova najemnin

26.170

0

-

0

0

-

Vnaprej plačani stroški po kartici Magna

11.452

29.281

39

0

29.281

-

Vnaprej plačani stroški za počitniške domove

0

27.270

-

0

27.271

-

Drugi kratkoročno odloženi stroški in odhodki

65.706

0

-

0

0

-

4.208.502

2.013.505

209

2.373.561

1.410.272
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SKUPAJ AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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32. Kapital
Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v znesku 52.240.977 EUR je razdeljen na 2.086.301
navadnih delnic, katerih nominalna vrednost je 25,04 EUR. Vse delnice so v celoti vplačane.

Na Ljubljanski borzi kotira vseh 2.086.301 navadnih delnic z oznako PETG. Borzna cena ene

delnice je bila na dan 31. 12. 2007 907,58 EUR. Knjigovodska vrednost delnice je bila na dan
31. 12. 2007 185,69 EUR.

Delničarji so na 16. skupščini delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 16. maja 2007 sprejeli
naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2006, ki
znaša 31.324.339,58 EUR, v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD-1 uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 5,50 EUR bruto na delnico oziroma 11.474.655,50 EUR,
2. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 9.924.842,04 EUR,

3. prenos v preneseni dobiček v znesku 9.924.842,04 EUR, o uporabi katerega se bo odločalo
		v naslednjih poslovnih letih.

Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabljajo druge rezerve iz dobičkov od leta 1993 do leta 2000.
Družba je dejansko izplačala dividende za 2.061.274 delnic v znesku 11.337.007 EUR, ker za lastne
delnice ne izplačuje dividend.

Kapitalske rezerve so se ob izplačilu nagrade članu nadzornega sveta družbe za leto 2006 in članom
uprave družbe v delnicah družbe v letu 2007 povečale za 204.000 EUR, kar predstavlja presežek

prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo delnic. Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2007
odtujila 731 lastnih delnic.

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2007 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
22.911.139 EUR.
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Rezerve
Kapitalske rezerve so se v letu 2007 povečale za 204.000 EUR, kar predstavlja presežek prodajne
vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo lastnih delnic izplačanih kot nagrada članu nadzornega
sveta družbe za leto 2006 in članom uprave družbe.

Druge rezerve so se v letu 2007 povečale za prenos polovice bilančnega dobička leta 2006 v višini
9.924.842 EUR, za prenos polovice dobička leta 2007 v višini 22.911.139 EUR in za izplačilo
nagrad nadzornemu svetu in upravi v višini 77.077 EUR.

Druge rezerve so se v letu 2007 zmanjšale za izplačilo dividend delničarjem v višini 11.337.007

EUR in za preračun osnovnega kapitala v EUR po stanju na dan 1. 1. 2007 v skladu s 693. členom
ZGD-1 v znesku 5.098 EUR.

Rezerve iz naslova vrednotenja finančnih naložb so se povečale za pozitivni učinek vrednotenja

finančnih naložb glede na tržno vrednost v višini 2.772.039 EUR in zmanjšale za odložene davke
pri vrednotenju finančnih naložb v višini 598.172 EUR.

V skupini Petrol so se povečale tudi zakonske rezerve zaradi prenosa 5-odstotnega dela dobička

tekočega leta v zakonske rezerve na odvisnih družbah Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., Petrol
Plin, d.o.o., Petrol Tehnologija, d.o.o., Petrol Skladiščenje d.o.o., in Petrol VNC d.o.o.

V skupini Petrol je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. v letu 2007 ugotovila, da pri izdelavi
otvoritvene bilance stanja 1.1.2005 ob prehodu na MSRP ni prenesla rezerv za prevrednotenje

osnovnih sredstev na preneseni dobiček v višini 2.713.998 EUR, kot bi bilo pravilno, ker je družba
v skladu z MSRP 1 točko 17 uporabila pošteno vrednost zemljišč kot izvirno nabavno vrednost.

Družba takrat tudi ni pripoznala odložene obveznosti za davek v višini 542.800 EUR in v tej višini

zmanjšala preneseni dobiček. Učinek popravka napake na celotni kapital 1.1.2005 in posledično na

31.12.2005 in 31.12.2006 je zmanjšanje kapitala za 542.654 EUR in povečanje odložene obveznosti
za davek v višini 542.654 EUR. Popravek napake nima vpliva na poslovni izid leta 2005, 2006 in
2007. Primerjalni podatki v bilanci stanja za leto 2006 vključujejo popravljene napake, skupaj s
prevedbenimi razlikami.
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33. Gibanje lastnih delnic družbe Petrol d.d.
Stanje 31. december 2005

Število delnic

Osnovni kapital
EUR

Lastne delnice
EUR

Kapitalske rezerve
EUR

Skupaj
EUR

2.086.301

52.255.020

(2.759.142)

80.528.023

130.023.900

42.492

67.736

110.228

(14.043)

741

(21.641)

(34.942)

52.240.977

(2.715.909)

80.574.118

130.099.186

77.077

204.000

281.077

(2.638.832)

80.778.118

130.380.263

Čista prodaja lastnih delnic
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006

2.086.301

Čista prodaja lastnih delnic
Stanje 31. december 2007

2.086.301

52.240.977

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

Nabavna vrednost (v EUR)*

Transakcija
Nakupi
Leto 1997

9.218

629.060

Leto 1998

25.748

2.183.612

Leto 1999
SKUPAJ NAKUPI

1.176

74.524

36.142

2.887.195

Število delnic

Nabavna vrednost (v EUR)*

(104.848)

Prodaja lastnih delnic
Transakcija
Izplačila - Prodaje
Izplačilo nagrad v letu 1997

(1.144)

Izplačilo nagrad v letu 1998

(1.092)

(98.136)

Izplačilo nagrad v letu 1999

(715)

(62.189)
(119.609)

Izplačilo nagrad v letu 2000

(1.287)

Izplačilo nagrad v letu 2001

(1.122)

(95.252)

Izplačilo nagrad v letu 2002

(1.830)

(158.256)

Izplačilo nagrad v letu 2003

(1.603)

(138.625)

Izplačilo nagrad v letu 2004

(1.044)

(90.284)

Izplačilo nagrad v letu 2005

(144)

(15.183)

Izplačilo nagrad v letu 2006

(403)

(42.492)

Izplačilo nagrad v letu 2007
SKUPAJ IZPLAČILA
* Podatki so preračunani iz SIT v EUR po paritetnem tečaju 239,64.

(731)

(77.077)

(11.115)

(1.001.951)
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V letu 2007 se je zaradi izplačil nagrad članu nadzornega sveta za leto 2006 in članom uprave družbe
število lastnih delnic zmanjšalo za 731 delnic, v skupni vrednosti 77.077 EUR (za člana nadzornega
sveta po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki je znašala 273,52 EUR in za člane uprave

po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2006, ki je znašala 386,52 EUR). Za razliko do prodajne
vrednosti v višini 204.000,46 EUR smo v letu 2007 povečali vplačani presežek kapitala.

Družba Petrol d.d., Ljubljana ima na dan 31. 12. 2007 v lasti 25.027 lastnih delnic. Nabavna vrednost
odkupljenih lastnih delnic je na dan 31. 12. 2007znašala 2.638.832 EUR, tržna vrednost odkupljenih
lastnih delnic pa je na isti dan znašala 22.714.005 EUR.

34. Rezervacije za zaslužke zaposlencev
SKUPINA PETROL

(v EUR)

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Odpravnine ob upokojitvi

2.517.809

2.538.942

104

1.137.045

1.190.072.65

100

Jubilejne nagrade

1.507.747

1.534.118

104

686.663

700.126.56

107

SKUPAJ REZERVACIJE

4.025.556

4.073.060

99

1.823.708

1.890.199

96

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev
SKUPINA PETROL

(v EUR)

PETROL D.D.

Odpravnine

Jubilejne
nagrade

Skupaj

Odpravnine

Jubilejne
nagrade

Skupaj

2.441.509

1.474.449

3.915.958

1.189.186

656.761

1.845.948

Gibanje
Stanje 1. januar 2006
Neto oblikovanje
Črpanje
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Neto oblikovanje
Nakup družbe
Črpanje
Prevedbene razlike
STANJE 31. DECEMBER 2007

266.337

228.096

494.433

115.603

90.169

205.771

(168.248)

(168.031)

(336.279)

(114.397)

(46.628)

(161.025)

(656)

(396)

(1.052)

(319)

(175)

(494)

2.538.942

1.534.118

4.073.060

1.190.073

700.127

1.890.199

122.917

174.937

297.854

11.901

65.725

77.626

8.155

4.339

12.494

(150.457)

(205.463)

(355.920)

(64.929)

(79.189)

(144.118)

(1.748)

(184)

(1.932)

0

0

0

2.517.809

1.507.747

4.025.556

1.137.045

686.663

1.823.708

Pri izračunu rezervacij za zaslužke zaposlencev je družba Petrol d.d., Ljubljana upoštevala 534

zaposlencev, skupina Petrol pa 1315 zaposlencev. Za izračun je bila uporabljena obrestna mera v višini
5,85 %, prihodnje povišanje plač pa za 3,4 %.
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35. Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki
Druge nekratkoročne rezervacije skupine Petrol
(v EUR)
Stanje 1. januar 2006
Povečanje rezervacij
Zmanjšanje rezervacij med letom
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Povečanje rezervacij

Ekološke rezervacije

Rezervacije iz
prejetih donacij

Rezervacije za
prejete donacije

Druge rezervacije

Skupaj

24.260.976

78.639

433.103

35.145

24.807.864

0

0

0

445.968

445.968

(2.814.882)

(1.977)

(11.855)

(39.885)

(2.868.599)

(6.521)

(20)

(116)

(129)

(6.787)

21.439.574

76.642

421.132

441.099

22.378.447

0

2.934

11.911

30.127

30.127

Zmanjšanje rezervacij med letom

(5.210.394)

(1.522)

0

(435.413)

(5.647.329)

STANJE 31. DECEMBER 2007

16.229.180

78.054

433.043

35.813

16.776.090

Druge nekratkoročne rezervacije družbe Petrol d.d.
(v EUR)
Stanje 1. januar 2006
Povečanje rezervacij
Zmanjšanje rezervacij med letom
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Povečanje rezervacij

Ekološke rezervacije

Rezervacije iz
prejetih donacij

Druge rezervacije

Skupaj

24.260.976

78.639

0

24.339.616

0

0

14.571

14.571

(2.814.882)

(1.977)

(6.903)

(2.823.762)

(6.521)

(20)

0

(6.541)

21.439.574

76.642

7.668

21.523.884

0

667

0

667

Zmanjšanje rezervacij med letom

(5.210.394)

(750)

(2.048)

(5.213.192)

STANJE 31. DECEMBER 2007

16.229.180

76.559

5.620

16.311.359

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 22.356.856 EUR.

Na dan 31. 12. 2007 znaša neizkoriščeni del rezervacij, ki se nanaša na investicije v ekološko sanacijo,

16.196.120 EUR, neporabljeni del rezervacij, ki se nanaša na sanacijo odlagališča gudrona v Pesniškem
Dvoru, pa 33.060 EUR.
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Zmanjšanje ekoloških rezervacij v letu 2007 v znesku 5.210.395 EUR predstavlja sredstva za črpanje v

višini obračunane amortizacije ekoloških osnovnih sredstev višini 1.635.437 EUR ter sredstva porabljena
za sanacijo odlagališča gudrona v višini 3.574.957 EUR, ki so porabljena v skladu s pogodbo o sanaciji
odlagališča gudrona med Republiko Slovenijo, družbo Petrol d.d., Ljubljana in družbo Gorenje, d.d.

Rezervacije za pravne postopke zajemajo bruto rezervacije za določene pravne postopke proti skupini

Petrol in družbi Petrol d.d., Ljubljana. Po pridobitvi primernega pravnega nasveta rezultat teh zahtevkov
ne bo pomenil pomembne izgube, ki bi presegla zneske z dne 31. decembra 2007.

Dolgoročno odloženi prihodki skupine Petrol
(v EUR)
Stanje 1. januar 2006
Povečanje odloženih prihodkov
Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom
Prevedbene razlike
Stanje 31. december 2006
Povečanje odloženih prihodkov
Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom
STANJE 31. DECEMBER 2007

Dolgoročno odloženi prihodki iz
naslova plinskih priključkov

Drugi dolgoročno
odloženi prihodki

Skupaj

873.182

0

873.182

607.440

151.164

758.605

(245.656)

0

(245.656)

(235)

0

(235)

1.234.731

151.164

1.385.896

498.367

19.706

518.073

(156.734)

(50.388)

(207.122)

1.576.364

120.482

1.696.847

Dolgoročno odloženi prihodki družbe Petrol d.d.
(v EUR)
Stanje 1. januar 2006
Povečanje odloženih prihodkov
Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom
Prevedbene razlike

Dolgoročno odloženi prihodki iz
naslova plinskih priključkov

Drugi dolgoročno
odloženi prihodki

Skupaj

151.543

0

151.543

207.261

151.164

358.425

(177.650)

0

(177.650)

(40)

0

(40)

Stanje 31. december 2006

181.114

151.164

332.278

Povečanje odloženih prihodkov

108.940

19.706

128.646

Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom

(84.268)

(50.388)

(134.656)

STANJE 31. DECEMBER 2007

205.786

120.482

326.268

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih priključkov so 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 tekočem letu.
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36. Finančne obveznosti
SKUPINA PETROL

(v EUR)

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

155.076.156

82.372.893

188

83.359.647

30.337.258

275

745.744

1.089.217

68

745.744

1.089.218

68

84.693

32.987

257

84.693

32.989

257

0

2.201.431

-

0

2.201.433

-

Kratkoročne finančne obveznosti
Bančna posojila
Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov
Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer
Obveznosti do bank iz naslova preddobave evrske
gotovine
Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav
Posojila, prejeta od družb

287.510

0

-

460.423

0

-

1.751.205

1.270.101

138

9.432.777

9.024.643

105

157.945.308

86.966.629

182

94.083.284

42.685.541

220

260.788.526

97.270.640

268

259.789.252

93.469.344

278

260.788.526

97.270.640

268

259.789.252

93.469.344

278

418.733.834

184.237.269

227

353.872.536

136.154.885
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Nekratkoročne finančne obveznosti
Bančna posojila

SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI

Finančne obveznosti so brez stvarnih jamstev. Obrestna mera je spremenljiva in vezana na EURIBOR.
Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov v višini 745.744 EUR se nanašajo na vkalkulirani

negativni učinek vrednotenja odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2007 in ga je treba gledati skupaj
z vkalkuliranim pozitivnim učinkom odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2007 v višini 667.553
EUR, izkazanim na kratkoročnih finančnih terjatvah.

Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini 84.693 EUR predstavlja vkalkulirani

negativni učinek vrednotenja pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2007 in ga je treba

gledati skupaj z vkalkuliranim pozitivnim učinkom odprtih pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan
31. 12. 2007 v višini 951.691 EUR, izkazanim na finančnih terjatvah do bank.

Obveznosti do bank iz naslova blagovnih zamenjav v višini 460.223 EUR se nanašajo na vkalkulirani
negativni učinek vrednotenja odprtih pogodb blagovnih zamenjav in ga je treba gledati skupaj z

vkalkuliranim pozitivnim učinkom odprtih pogodb blagovnih zamenjav na dan 31. 12. 2007 v višini
277.282 EUR, izkazanim na finančnih terjatvah do bank.

Posojila, prejeta od odvisnih družb v znesku 7.750.295 EUR, predstavljajo obveznosti do družbe

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o., v višini 7.629.133 EUR, do družbe Petrol VNC d.o.o., v višini

30.195 EUR in do družbe Petrol Skladiščenje d.o.o., v višini 21.974 EUR. Posojilo, prejeto od skupaj

obvladovane družbe Karkasa, d.o.o., znaša 68.993 EUR, od pridružene družbe Marchè Gostinstvo, d.o.o.,
pa 1.581.562 EUR.
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Efektivna obrestna mera za prejeta bančna posojila v družbi Petrol d.d., Ljubljana po stanju na dan
31. 12. 2007, je bila na dan sklenitve pogodbe za nekratkoročna posojila od 2,7 % do 5,723 %, za
kratkoročna posojila pa 4,802 %.

Efektivna obrestna mera za prejeta bančna posojila v skupini Petrol, po stanju na dan 31. 12. 2007, je bila
na dan sklenitve pogodbe v evrih od 2,7 % do 5,723 %, v dolarjih pa od 5,42 % do 5,91 %.

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 EUR)
Stanje 1. januar
Zmanjšanje
Prevedbene razlike
STANJE 31. DECEMBER

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

1.671.048

1.750.053

95

1.358.981

1.411.621

96

(117.666)

(78.534)

150

(104.523)

(52.262)

200

0

(470)

0

0

(378)

0

1.553.382

1.671.048

93

1.254.458

1.358.981

92

Nekratkoročne poslovne obveznosti v višini 1.254.458 EUR v družbi Petrol d.d., Ljubljana in v višini

1.553.382 EUR 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. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Obveznosti do dobaviteljev
- v državi

31. december
2007

31. december
2006

146.920.173
83.428.122

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

107.729.404

136

215.854.734

159.895.401

135

50.470.681

165

54.086.038

41.477.750

130

- v tujini

63.492.051

57.258.723

111

161.768.696

118.417.651

137

Obveznosti za trošarine

35.930.375

77.947.004

46

35.911.401

77.944.450

46

Obveznosti za davek na dodano
vrednost (DDV)

19.261.583

17.561.705

110

18.844.341

17.087.903

110

Takse za obremenjevanje okolja
z ogljikovim dioksidom

1.690.709

2.215.757

76

1.578.549

2.187.189

72

Obveznosti za uvozne dajatve

1.044.849

3.818.720

27

52.137

133.613

39

413.531

401.440

103

216.180

220.848

98

Prispevki za socialno varnost
Druge obveznosti do države

2.177.767

729.941

298

2.010.637

568.812

353

Obveznosti do zaposlencev

6.713.009

5.127.754

131

4.994.708

3.869.755

129

Obveznosti v zvezi z razdelitvijo
poslovnega izida

424.227

397.863

107

424.227

397.863

107

Obveznosti na podlagi predujmov
in varščin

369.392

357.349

103

361.304

351.327

103

2.357.123

1.933.400

122

2.378.263

1.704.407

140

217.302.738

218.220.336

100

282.626.479

264.361.567

107

Druge obveznosti
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE
IN DRUGE OBVEZNOSTI

Obveznosti za trošarine so tako v skupini Petrol kot v družbi Petrol d.d., Ljubljana v letu 2007 nižje kot
v letu 2006, ker je trošarina za mesec november 2006 zapadla v plačilo šele 3. januarja 2007, namesto
konec decembra 2006.

Druge obveznosti do države so v letu 2007 višje večinoma zaradi višjih obveznosti družbe Petrol d.d.,
Ljubljana do Zavoda za obvezne blagovne rezerve za 604.138 EUR in neuveljavljenega DDV-ja od
dobropisov za 947.124 EUR.

Knjigovodske vrednosti kratkoročnih poslovnih in drugih kratkoročnih obveznosti v materialno
pomembnih zneskih ustrezajo njihovi pošteni vrednosti.
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39. Pasivne časovne razmejitve
SKUPINA PETROL

(v EUR)

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Vnaprej obračunane obresti za tožbe

2.554.984

2.493.674

102

2.533.691

2.493.674

102

Vnaprej vračunani stroški tožb

1.358.683

1.674.453

81

1.243.697

1.580.813

79

Vnaprej vračunani stroški ekologije

1.221.672

1.155.133

106

1.221.672

1.155.133

106

Vnaprej vračunani stroški za dopuste

1.393.190

1.302.671

107

789.017

716.366

110

Vnaprej vračunani manki blaga

546.023

518.372

105

546.023

518.372

105

Vnaprej vračunani odhodki za tankerske prekostojnine

505.507

822.350

61

505.507

822.350

61

0

527.137

-

0

527.137

-

Vnaprej vračunani stroški za avtocestne lokacije
DARS-u

272.477

0

-

272.477

0

-

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih
terjatev do kupcev

226.497

250.029

91

226.497

250.029

91

Vnaprej vračunani stroški licenc

158.794

0

-

158.794

0

-

79.511

163.100

49

79.511

163.100

49

Vnaprej vračunana odškodnina

Dobroimetja kupcev - predplačniška kartica Magna
Vnaprej vračunane koncesijske dajatve
Vnaprej vračunani odhodki za reklamacije

119.963

0

-

72.601

0

-

41.696

43.866

95

41.696

43.866

95
102

Vnaprej vračunani stroški revidiranja letnega poročila

55.263

57.248

97

35.100

34.260

Vnaprej vračunani stroški intelektualnih storitev

17.000

34.001

50

0

34.001

-

Vrednostni boni za pogonsko gorivo

14.521

13.295

109

14.521

13.295

109

Vnaprej vračunane investicije v teku

133.675

0

-

0

0

-

Najem kogeneracije

149.708

124.049

121

0

0

-

Rezervacije za sistemske storitve
Drugi vnaprej vračunani stroški
Kratkoročno odloženi prihodki iz projekta Lubricoat
Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih
priključkov
Kratkoročno odloženi prihodki iz prekinitev pogodb
o izobraževanju
Kratkoročno odloženi prihodki za odstopljene prispevke
Kratkoročno odloženi prihodki za ogrevanje
Drugi kratkoročno odloženi prihodki
SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

74.858

330.182

23

0

0

-

518.558

114.109

454

136.692

55.350

247

73.350

80.617

91

73.350

80.617

91

153.595

45.547

337

93.656

16.725

-

16.008

4.557

351

16.008

4.557

351

34.716

0

-

13.317

0

-

182.187

0

-

0

0

-

218.826

77.228

283

93.211

0

-

10.121.262

9.831.618

103

8.167.037

8.509.644

96
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40. Denarna sredstva iz poslovanja
SKUPINA PETROL

(v EUR)
Dobiček pred davki

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

66.325.932

60.479.227

110

57.225.108

49.157.244

116

Prilagoditve za:
27.499.583

27.107.165

101

21.749.484

22.307.073

98

Amortizacija neopredmetenih sredstev

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

696.615

669.087

104

473.081

453.910

104

(Dobiček) / izguba pri prodaji opredmetenih
osnovnih sredstev

(49.156)

(358.317)

14

(47.078)

(1.183.438)

4

10.931

852.404

-

(3.074)

26.953

-

145.665

2.142.234

7

932.964

1.183.513

79

Drugi (prihodki) / odhodki pri osnovnih sredstvih
Neto (zmanjšanje) / oblikovanje popravka
vrednosti posl. terj.
Neto odpis poslovnih terjatev

(268.560)

186.029

-

(268.809)

226.106

-

Oslabitev vrednosti zalog

(734.434)

939.943

-

(820.879)

939.943

-

Odprava slabega imena

(15.356)

(8.513)

180

0

0

-

Prihodki od sredstev v upravljanju

(65.400)

(65.400)

100

(52.262)

(52.262)

100

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje rez. za zaslužke
zaposlencev

(59.998)

158.154

-

(66.491)

44.746

-

(5.141.573)

(1.910.078)

269

(5.135.750)

(2.611.688)

197

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje pasivnih
časovnih razmejitev

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje drugih rezervacij

39.144

(4.886.559)

-

(426.060)

(3.894.609)

11

Neto zmanjšanje / (oblikovanje) aktivnih
časovnih razmejitev

(1.437.806)

973.748

-

(1.342.373)

1.454.256

-

2.190.459

3.041.012

72

1.785.712

2.716.562

66
255

Neto primanjkljaji blaga

281.077

110.228

255

281.077

110.228

Neto finančni (prihodki) / odhodki

Prodaja lastnih delnic

(1.661.097)

3.026.782

-

(4.890.680)

(74.018)

-

Delež v dobičku skupaj obvladovanih družb

(2.003.455)

(1.938.650)

103

0

0

-

Delež v dobičku pridruženih družb

(8.205.376)

(9.917.301)

83

0

0

-

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend
od odvisnih družb

0

0

-

(4.160.188)

(1.939.559)

214

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

0

0

-

(2.883.898)

(3.384.653)

85

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

0

0

-

(3.223.278)

(2.963.287)

109

(6.911.936)

33.778.995

-

(6.414.780)

35.724.654

313

Spremembe v obratnem kapitalu brez vpliva
povečanj ali zmanjšanj naložb v odvisne družbe
Zaloge

(35.475.836)

(6.927.433)

-

(40.391.873)

(12.896.733)

Terjatve iz naslova rokovnih poslov

Poslovne in druge terjatve

(641.051)

719.972

-

(641.051)

719.972

-

Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav

(139.174)

(425.618)

-

(277.282)

0

-

(3.070.114)

13.322.403

-

17.465.174

8.194.204

213

(343.474)

960.082

-

(343.474)

960.082

-

287.510

0

-

460.423

0

-

31.253.120

122.029.597

26

28.983.743

95.219.200

30

Poslovne in druge obveznosti
Obveznosti iz naslova rokovnih poslov
Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav
DENAR USTVARJEN PRI POSLOVANJU

Denar ustvarjen pri poslovanju je v letu 2007 nižji kot v letu 2006, ker je družba Petrol d.d. plačala
trošarino za mesec november 2006 na dan zapadlosti 3. 1. 2007, namesto v decembru 2006.
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41. Izpeljani finančni instrumenti
SKUPINA PETROL
31. december
2007

31. december
2006

Celotni znesek v USD (nakup)

(168.717.064)

Celotni znesek v EUR (nakup)

(37.280.908)

(v EUR)

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

(104.998.197)

161

(168.717.064)

(104.998.197)

161

(8.715.485)

428

(37.280.908)

(8.715.485)

428

Celotni znesek rokovnih (terminskih) pogodb

Celotni znesek v USD (prodaja)

37.280.908

8.782.724

424

37.280.908

8.782.724

424

Celotni znesek v EUR (prodaja)

168.795.254

105.748.533

160

168.795.254

105.748.533

160

Pozitivni učinek rokovnih (terminskih) poslov

667.553

26.506

-

667.553

26.506

-

Negativni učinek rokovnih (terminskih) poslov

(745.744)

(1.089.218)

68

(745.744)

(1.089.218)

68

96.461.538

57.692.308

167

96.461.538

57.692.308

167

Pozitivni učinek zamenjav obrestnih mer

951.691

605.383

157

951.691

605.383

157

Negativni učinek zamenjav obrestnih mer

(84.693)

(32.989)

257

(84.693)

(32.989)

257

Nerealizirana izguba

(594.510)

(357.198)

166

(594.510)

0

-

Nerealizirani dobiček

134.087

782.816

17

134.087

0

-

Realizirana izguba

(12.949.287)

(2.688.754)

482

(12.949.287)

0

-

Realizirani dobiček

4.841.267

4.710.649

103

4.709.547

0

-

(8.568.443)

2.447.513

-

(8.700.163)

0

-

Celotni znesek zamenjav obrestnih mer

Učinek blagovnih zamenjav

SKUPAJ UČINEK BLAGOVNIH ZAMENJAV

42. Bilančni dobiček
PETROL D.D.

(v EUR)

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

Obvezna uporaba čistega dobička
Čisti poslovni izid

45.822.279

39.699.370

115

− kritje prenesene izgube

0

0

-

− oblikovanje zakonskih rezerv

0

0

-

− oblikovanje rezerv za lastne deleže

0

0

-

− oblikovanje statutarnih rezerv

0

0

-

Čisti dobiček po obvezni uporabi

45.822.279

39.699.370

115

− oblikovanje drugih rezerv iz dobička

22.911.140

19.849.683

115

Preostanek čistega dobička

22.911.140

19.849.687

115

22.911.140

19.849.687

115

9.924.842

0

-

+ druge rezerve iz dobička

14.604.107

11.474.654

127

BILANČNI DOBIČEK

47.440.089

31.324.341

151

Ugotovitev bilančnega dobička
Preostanek čistega dobička
+ preneseni čisti dobiček

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007

Bilančni dobiček je sestavljen iz polovice prenesenega čistega poslovnega izida leta 2007 v znesku

22.911.140 EUR, prenesenega čistega dobička v znesku 9.924.842 EUR in drugih rezerv iz dobička
v znesku 14.604.107 EUR.

Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2006, v višini 5,50 EUR bruto na delnico so bile
izplačane leta 2007. Celotno izplačilo delničarjem je znašalo 11.337.007 EUR.

Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2007, 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

PETROL D.D.

2007

Odstotek od
skupno

2006

Odstotek od
skupno

2007

Odstotek od
skupno

2006

Odstotek od
skupno

-

-

-

-

121.114.091

6,2615 %

131.970.923

7,1951 %

42.981

0,0020 %

36.200

0,0019 %

32.283

0,0017 %

36.200

0,0020 %

2.005.235

0,0951 %

2.132.515

0,1098 %

1.895.230

0,0980 %

1.998.715

0,1090 %

Nabavna vrednost prodanega
blaga odvisnim družbam

-

-

-

-

936.124.661

54,0170 %

906.478.989

54,7771 %

Nabavna vrednost prodanega
blaga skupaj obvladovanim
družbam

584.823

0,0312 %

374.846

0,0217%

584.823

0,0337 %

374.846

0,0227%

Nabavna vrednost prodanega
blaga pridruženim družbam

2.092.260

0,1117 %

2.210.482

0,1278 %

2.092.260

0,1207 %

2.210.482

0,1336 %

-

-

-

-

20.116.554

14,7521 %

18.542.021

13,8633 %

6.830.533

4,4798 %

6.349.478

4,3553 %

6.830.533

5,0090 %

6.349.478

4,7473 %

149.195

0,0978 %

237.202

0,1627 %

146.673

0,1076 %

226.828

0,1696 %

Stroški splošnih dejavnosti za
odvisne družbe

-

-

-

-

71

0,0003 %

0

0,0000 %

Stroški splošnih dejavnosti za
pridružene družbe

5.637

0,0156 %

2.596

0,0066 %

5.006

0,0188 %

0

0,0000 %

Finančni prihodki iz deležev odvisne družbe

-

-

-

-

4.160.188

40,5186 %

1.939.559

23,4034 %

Finančni prihodki iz deležev skupaj obvladovane družbe

2.043.150

19,8915 %

1.952.508

15,1187 %

2.883.898

28,0880 %

3.384.652

40,8404 %

Finančni prihodki iz deležev pridružene družbe

8.228.308

80,1085 %

10.514.622

81,4170 %

3.223.278

31,3934 %

2.963.287

35,7561 %

Finančni odhodki iz deležev skupaj obvladovane družbe

39.695

63,3832 %

13.858

2,2675 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

Finančni odhodki iz deležev pridružene družbe

22.932

36,6168 %

597.321

97,7325 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

Finančni prihodki iz obresti odvisne družbe

-

-

-

-

561.481

8,4480 %

422.505

6,8907 %

Finančni prihodki iz obresti skupaj obvladovane družbe

682

0,0105 %

2.650

0,0427 %

682

0,0103 %

2.650

0,0432 %

Finančni prihodki iz obresti pridružene družbe

186.985

2,8681 %

163.946

2,6443 %

186.985

2,8133 %

163.946

2,6738 %

Finančni odhodki za obresti odvisne družbe

-

-

-

-

546.165

5,7285 %

272.692

4,5047 %

Finančni odhodki za obresti skupaj obvladovane družbe

616

0,0049 %

0

0,0000 %

616

0,0065 %

0

0,0000 %

Finančni odhodki za obresti pridružene družbe

88.979

0,7019 %

41.950

0,4537 %

88.979

0,9333 %

41.950

0,6930 %

(v EUR)
Prihodki od prodaje:
Prihodki od prodaje odvisnim
družbam
Prihodki od prodaje skupaj
obvladovanim družbam
Prihodki od prodaje pridruženim
družbam
Nabavna vrednost prodanega
blaga:

Stroški prodajanja:
Stroški prodajanja odvisnim
družbam
Stroški prodajanja skupaj
obvladovanim družbam
Stroški prodajanja pridruženim
družbam
Stroški splošnih dejavnosti:

Finančni prihodki in odhodki iz
deležev v družbah v skupini:

Finančni prihodki in odhodki
za obresti:
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SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

Odstotek
od skupno

31. december
2006

Odstotek
od skupno

31. december
2007

Odstotek
od skupno

31. december
2006

Odstotek
od skupno

-

-

-

-

137.348.899

36,3641 %

105.075.428

68,7611 %

14.637.908

5,4189 %

12.912.932

17,5907 %

9.792.885

2,5927 %

7.187.465

4,7035 %

255.490.263

94,5811 %

60.494.609

82,4093 %

230.563.013

61,0432 %

40.549.453

26,5355 %

Nekratkoročne finančne terjatve
do odvisnih družb

-

-

-

-

8.989.044

74,2480 %

9.421.048

65,3050 %

Nekratkoročne finančne terjatve
do pridruženih družb

1.923.941

61,7097 %

1.923.941

38,4390 %

1.923.941

15,8914 %

1.923.940

13,3364 %

Nekratkoročne poslovne terjatve
do odvisnih družb

-

-

-

-

15.292

0,6444 %

17.063

0,5723 %

Nekratkoročne poslovne terjatve
do skupaj obvladovanih družb

0

0,0000 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do odvisnih družb

-

-

-

-

29.082.020

12,5859 %

22.483.968

11,5991 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do skupaj obvladovanih družb

5.611

0,0023 %

2.775

0,0014 %

5.611

0,0024 %

2.775

0,0014 %

Kratkoročne poslovne terjatve
do pridruženih družb

457.470

0,1908 %

362.715

0,1795 %

431.603

0,1868 %

345.289

0,1781 %

Kratkoročna posojila odvisnim
družbam

-

-

-

-

1.396.102

10,2892 %

717.497

9,0109 %

Kratkoročna posojila skupaj
obvladovanim družbam

0

0,0000 %

20.435

0,5506 %

0

0,0000 %

33

0,0004 %

49.358

0,4051 %

0

0,0000 %

49.358

0,3638 %

0

0,0000 %

Kratkoročne finančne obveznosti
do odvisnih družb

-

-

-

-

8.141.996

8,6540 %

7.754.544

18,5432 %

Kratkoročne finančne obveznosti
do skupaj obvladovanih družb

69.250

0,0439 %

0

0,0000 %

69.250

0,0736 %

0

0,0000 %

Kratkoročne finančne obveznosti
do pridruženih družb

1.586.232

1,0061 %

1.184.735

1,3760 %

1.586.232

1,6860 %

1.184.735

2,8330 %

-

-

-

-

162.902.725

57,6389 %

118.721.599

43,2355 %

737.940

0,3391 %

675.580

0,2942 %

737.940

0,2611 %

675.580

0,2460 %

3.533.079

1,6237 %

2.338.282

1,0183 %

221.768

0,0785 %

197.467

0,0719 %

(v EUR)
Naložbe v družbe v skupini:
Naložbe v odvisne družbe
Naložbe v skupaj obvladovane
družbe
Naložbe v pridružene družbe
Nekratkoročne finančne
terjatve:

Nekratkoročnene poslovne
terjatve:

Kratkoročne poslovne terjatve:

Kratkoročne finančne terjatve:

Kratkoročna posojila pridruženim
družbam
Kratkoročne finančne
obveznosti:

Kratkoročne poslovne
obveznosti:
Kratkoročne poslovne
obveznosti do odvisnih družb
Kratkoročne poslovne
obveznosti do skupaj
obvladovanih družb
Kratkoročne poslovne
obveznosti do pridruženih družb
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44. Prejemki članov nadzornega sveta in uprave ter zaposlenih po
individualnih pogodbah skupine Petrol
Sejnine

Mesečna
nadomestila

Drugi prejemki

Skupaj

Viktor Baraga, predsednik NS od 4. 8. 2006

4.933

16.083

3.832

24.849

Andrej Bratož, član NS od 16. 5. 2007

3.795

949

4.744

Milan Podpečan, član NS od 5. 4. 2005

4.620

6.433

11.053

Matjaž Gantar, član NS od 5. 4. 2005

2.310

6.433

8.743

Aleš Marinček, član NS od 14. 3. 2006

4.620

6.433

11.053

Bojan Šrot, član NS od 14. 3. 2006

4.620

6.433

11.053

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

4.620

6.433

11.053

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

4.620

6.433

11.053

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

3.795

6.433

10.228

37.933

62.066

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA (v EUR)

SKUPAJ

3.832

103.832

Do 16.5.2007 je družba Petrol d.d., Ljubljana nadzornemu svetu izplačevala mesečna nadomestila. Po sklepu skupščine in spremembi statuta, pa družba Petrol d.d.,
Ljubljana nadzornemu svetu za udeležbo na seji nadzornega sveta izplačuje sejnine.

PREJEMKI ČLANOV UPRAVE (v EUR)
Marko Kryžanowski, predsednik uprave

Fiksni del
prejemkov

Gibljivi del
prejemkov
v delnicah
družbe

Drugi prejemki
in bonitete

Skupaj

196.800

164.000

156.769

517.569

Igor Irgolič, podpredsednik uprave

149.708

125.000

130.136

404.844

Alenka Vrhovnik Težak, članica uprave

150.005

125.000

133.894

408.899

Boštjan Napast, član uprave

150.005

125.000

133.937

408.942

64.493

55.000

16.226

135.719

711.011

594.000

570.962

1.875.973

Bojan Herman, delavski direktor
SKUPAJ

Drugi prejemki in bonitete vključujejo obračunane bonitete, davke in prispevke za zavarovanje, uporabo službenega vozila in boniteto iz naslova razlike med
povprečno tržno ceno delnic v letu 2006 in tržno ceno delnic ob izplačilu v letu 2007.

V skupini Petrol ima družba Petrol d.d., Ljubljana 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 2007 zaposlenim po individualnih pogodbah, za katere se

ne uporablja tarifni del kolektivne pogodbe (brez članov uprave) znaša v družbi Petrol d.d., Ljubljana
4.896.374 EUR, v skupini Petrol pa 6.489.000 EUR.

Skupni znesek prejemkov izplačanih članom sveta delavcev v letu 2007 znaša v družbi Petrol d.d.,
Ljubljana 5.299 EUR, v skupini Petrol pa 9.135 EUR.

Na dan 31. 12. 2007 družba in skupina nimata terjatev ali obveznosti do članov nadzornega sveta.
Na dan 31. 12. 2007 družba in skupina nimata terjatev ali obveznosti do članov uprave, razen obveznosti
za plače iz meseca decembra, ki so izplačane v januarju 2008.

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007

45. Nakupi družb, deležev in ustanovitve družb
Rodgas AD Bačka Topola
Družba Petrol d.d., Ljubljana je v juliju in oktobru 2007 kupila večinski, 84,22-odstotni lastniški delež
v družbi »Rodgas AD za razvoj, održavanje gasne mreže i distribuciju gasa«, Bačka Topola.

Nakup družbe je imel naslednji vpliv na sredstva in obveznosti skupine Petrol na dan prevzema:
(v EUR)
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

4.107.219

Kratkoročna sredstva

461.816

- Denar in denarni ekvivalenti

30.665

- Druga kratkoročna sredstva

431.151

Nekratkoročne obveznosti

(302.658)

Kratkoročne obveznosti

(402.113)

Kapital

3.864.264

Nakup 84,2226 -odstotnega deleža družbe Rodgas AD

3.254.584

Dobro ime
Nakupna cena

255.816
3.510.400

Prevzeta denarna sredstva
NETO IZPLAČILO ZA NAKUP DELEŽA V KAPITALU

(30.665)
3.479.735

Če bi skupina Petrol kupila Rodgas AD Bačka Topola na dan 1. 1. 2007, bi imela prihodke v višini
2.110.403.123 EUR, čisti poslovni izid pa 53.275.890 EUR.

Dobro ime, ki izhaja iz prevzema družbe, ni bilo preizkušeno glede oslabitve, saj je bila družba kupljena
v drugi polovici leta in ni bilo nobenih indikacij, ki bi nakazovale morebitno slabitev.

Petrol - Bonus d.o.o.
Petrol d.d., Ljubljana je z družbo Montenegro Bonus ustanovil družbo Petrol - Bonus d.o.o., v kateri

imata obe družbi 50-odstotni delež. Družba Petrol d.d., Ljubljana se je z ustanovitvijo zavezala, da bo do
leta 2012 investirala 154.550.000 EUR.

Euro - Petrol d.o.o.
Družba Petrol d.d., Ljubljana je 28 februarja 2008 kupila 51-odstotni lastniški delež v družbi
»Euro-Petrol d.o.o«, Rijeka.
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Skupina Petrol do izdaje letnega poročila še ni naredila otvoritvenih izkazov z odvisno družbo

Euro - Petrol d.o.o., in še ne razpolaga s podatki o vplivu sredstev in obveznosti na dan prevzema.
Na podlagi predhodnih vrednotenj družbe ocenjujemo, da kupnina ustreza pošteni vrednosti

razpoznavnih sredstev, zato ocenjujemo, da ne bo prišlo niti do dobrega niti do slabega imena. Razlika
med nabavno in pošteno vrednostjo bo znana po opravljeni cenitvi posameznih sredstev v letu 2008.

Skupaj obvladovana družba
Družba Petrol d.d., Ljubljana je ob ustanovitvi skupaj obvladovane družbe sklenila opcijsko pogodbo,
po kateri lahko Petrol d.d., Ljubljana peto leto po ustanovitvi družbe odkupi delež soustanovitelja.
Uprava družbe ocenjuje, da je poštena vrednosti opcijske pogodbe na dan 31. 12. 2007 minimalna
oziroma enaka nič.

Pridružena družba
Petrol d.d., Ljubljana je sklenila opcijsko pogodbo o nakupu deleža v pridruženi družbi, po kateri se je
prodajalec deleža zavezal na prvi poziv kupca prenesti poslovni delež. Uprava družbe ocenjuje, da je
poštena vrednost opcijske pogodbe na dan 31. 12. 2007 minimalna oziroma enaka nič.

46. Tveganja
Prikaz knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov
SKUPINA PETROL
31. december 2007
(v EUR)
Za prodajo razpoložljiva
finančna sredstva

PETROL D.D.

31. december 2006

31. december 2007

31. december 2006

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

10.509.249

10.509.249

11.807.198

11.807.198

10.430.206

10.430.206

11.643.298

11.643.298

Finančne terjatve

15.301.156

15.301.156

8.184.414

8.184.414

25.398.045

25.398.045

18.287.878

18.287.878

Poslovne terjatve

241.802.534

241.802.534

197.375.120

197.375.120

233.441.963

233.441.963

190.005.118

190.005.118

10.170.684

10.170.684

28.677.797

28.677.797

10.513.377

10.513.377

25.484.817

25.484.817

Finančne obveznosti

Denarna sredstva

(417.615.887)

(417.615.887)

(183.115.065)

(183.115.065)

(352.581.676)

(352.581.676)

(135.032.678)

(135.032.678)

Poslovne obveznosti

(218.856.120)

(218.856.120)

(219.891.384)

(219.891.384)

(283.880.936)

(283.880.936)

(265.720.548)

(265.720.548)

2.184.036

2.184.036

1.479.698

1.479.698

1.896.526

1.896.526

631.885

631.885

(1.117.947)

(1.117.947)

(1.122.204)

(1.122.204)

(1.290.860)

(1.290.860)

(1.122.207)

(1.122.207)

(357.622.295)

(357.622.295)

(156.604.426)

(156.604.426)

(356.073.355)

(356.073.355)

(155.822.437)

(155.822.437)

Izpeljani finančni
instrumenti (sredstva)
Izpeljani finančni
instrumenti (obveznosti)
SKUPAJ FINANČNI
INSTRUMENTI
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Kreditno tveganje
Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo kratkoročne poslovne
terjatve.

SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

239.226.988

194.157.656

123

231.068.890

186.517.112

124

Terjatve do kupcev v državi

228.074.004

194.507.553

117

192.591.744

164.675.388

119

Terjatve do kupcev v tujini

19.714.555

11.270.618

175

47.404.090

31.161.793

186

247.788.559

205.778.171

120

239.995.834

195.837.181

123

(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Od tega brez popravkov vrednosti

skupaj
Od tega zavarovano
- menice

29.690.821

20.695.875

143

22.480.872

16.555.860

136

- bančne garancije

19.519.406

10.175.235

192

16.031.822

6.707.056

239

1.137.741

137.741

826

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.696.668

1.050.156

162

1.696.668

1.050.156

162

- korporativne garancije
- zadolžnice
- druga zavarovanja

Največji del teh terjatev so terjatve do kupcev v državi in tujini iz naslova veleprodaje blaga in storitev
ter prodaje blaga fizičnim osebam - imetnikom kartice Magna. Veleprodajni kupci in maloprodajni

kupci - fizične osebe so razpršeni, tako da ni večje izpostavljenosti posameznemu kupcu. Pri poslovanju
z določenimi kupci pridobivamo tudi zavarovanja - menice, zadolžnice, bančne garancije, korporativne
garancije, hipoteke in zastave.

Družba ima vzpostavljen računalniški sistem rangov, bonitet in blokad in tako izvaja stalen nadzor nad

slabimi plačniki. Veleprodajne enote so odgovorne za prodajo in tudi izterjavo in delujejo na terenu, tako
da imajo stalen nadzor nad kupci. Finančna funkcija na ravni skupine Petrol pa skrbi za enotne plačilne
pogoje in nadzoruje celotno izpostavljenost do kupcev ter je obenem v pomoč na terenu pri izterjavi.
Sistem nadzora nad kreditnim tveganjem izpopolnjujemo vsako leto. V letu 2007 smo pripravili in

vpeljali v uporabo na terenu dodatna navodila za določanje limitov izpostavljenosti do posameznega
kupca in navodila za izdelavo bonitetnega poročila.
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Stopnjo obvladovanja terjatev merimo preko doseganja kriterijev dni vezave terjatev.
SKUPINA PETROL

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

pogodbeni dnevi

35

33

106

35

35

100

dnevi zapadlih terjatev

15

16

94

14

16

88

vse terjatve

50

50

100

50

51

98

(v EUR)
Kriterji obvladovanja terjatev
Dnevi vezave

Kreditno tveganje obstaja tudi pri finančnih sredstvih, ki so namenjeni za prodajo in pri kratkoročnih
finančnih terjatvah, vendar je obseg teh naložb vrednostno glede na celoten obseg bilance stanja
materialno manjše vrednosti in ne predstavlja velikega tveganja.

Pri naložbah v finančna sredstva razpoložljiva za prodajo, večina sredstev predstavlja naložba v delnice
prvovrstne zavarovalnice.

SKUPINA PETROL

(v EUR)
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

PETROL D.D.

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

10.509.249

11.807.198

89

10.430.206

11.643.298

90

12.183.425

3.265.874

373

13.291.270

3.950.927

336

- delnice, obveznice
Kratkoročne finančne terjatve
od tega zavarovano
- z deleži družb

9.857.094

-

-

9.857.094

-

-

- zastava na premičninah in nepremičninah

2.040.393

366.026

557

2.040.393

366.026

557

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje upravlja družba z:

• enotnim in centraliziranim vodenjem zakladništva na ravni skupine Petrol,
• enotnim pristopom do bank,

• računalniško podprtim sistemom vodenja denarnega toka tako za matično družbo kot tudi za vsa 		
odvisna podjetja in

• centraliziranim zbiranjem prostih denarnih sredstev prek cash-poolinga.
Polovico celotnih prihodkov ustvari družba prek maloprodajne mreže, kjer so plačilno sredstvo gotovina
ali plačilne kartice, ki zagotavljajo redne dnevne pritoke in zmanjšujejo likvidnostno tveganje. Obenem

ima skupina Petrol sklenjene kreditne linije doma in v tujini v obsegu, ki zagotavlja, da je družba v vsakem
trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti.
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Večina finančnih obveznosti iz prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil je na ravni matične družbe, ki
ima tudi večino prihodkov.

SKUPINA PETROL

(v EUR)
6 mesecev ali manj
6-12 mesecev
1-5 let
več kot 5 let
SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI

31. december
2007

PETROL D.D.

31. december
2006

Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

132.089.531

48.614.756

272

69.031.294

26.256.664

263

25.855.777

38.351.874

67

25.051.990

16.428.876

152

215.325.932

19.613.812

-

214.326.658

15.812.519

-

45.462.594

77.656.827

59

45.462.594

77.656.826

59

418.733.834

184.237.269

227

353.872.536

136.154.885
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Vse obveznosti so vključene v računalniško podprt načrtovani denarni tok matične družbe, ki je

pripravljen dnevno, po dnevih, za tri mesece vnaprej, tako da je zagotovljeno načelo previdnosti. Sistem
pa nam omogoča tudi ročni vnos prilivnih in odlivnih postavk denarnega toka, tako da je denarni tok
voden optimalno.

Tečajno in cenovno tveganje
SKUPINA PETROL
31. december 2007
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne obveznosti

EUR

USD

HRK

BAM

RSD

Skupaj

211.992.566

1.075.394

12.647.915

12.820.849

690.264

239.226.988

(149.407.082)

(59.821.935)

(5.838.787)

(1.504.088)

(730.846)

(217.302.738)

Finančne obveznosti

(356.036.001)

(62.662.740)

0

0

(35.093)

(418.733.834)

IZPOSTAVLJENOST BILANCE STANJA

(293.450.517)

(121.409.281)

6.809.128

11.316.761

(75.675)

(396.809.584)

PETROL D.D.
31. december 2007
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne obveznosti

EUR

USD

Skupaj

230.014.372

1.054.518

231.068.890

(127.487.229)

(155.139.250)

(282.626.479)

Finančne obveznosti

(353.412.113)

(460.423)

(353.872.536)

IZPOSTAVLJENOST BILANCE STANJA

(250.884.970)

(154.545.155)

(405.430.125)
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SKUPINA PETROL
31. december 2006
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne obveznosti

EUR

USD

HRK

BAM

RSD

SIT

Skupaj

8.250.013

1.054.574

11.421.720

9.239.096

404.498

163.787.754

194.157.656

(11.431.697)

(44.755.718)

(6.816.875)

(705.033)

(3.301.982)

(151.209.032)

(218.220.336)

Finančne obveznosti

(149.525.075)

(30.076.682)

0

0

0

(4.635.512)

(184.237.269)

IZPOSTAVLJENOST BILANCE
STANJA

(152.706.759)

(73.777.825)

4.604.845

8.534.064

(2.897.484)

7.943.210

(208.299.949)

PETROL D.D
31. december 2006
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne obveznosti
Finančne obveznosti
IZPOSTAVLJENOST BILANCE
STANJA

EUR

USD

SIT

Skupaj

28.931.801

347.785

157.237.526

186.517.112

(3.114.010)

(115.212.136)

(382.687.713)

(501.013.859)

(123.764.829)

0

(12.390.056)

(136.154.885)

(97.947.038)

(114.864.351)

(237.840.243)

(450.651.632)

Skupina Petrol je izpostavljena tečajnemu tveganju EUR/USD zaradi nabave naftnih derivatov v USD in
prodaje na domačem in tujem trgu v EUR in cenovnemu tveganju spremembe cene naftnih derivatov.
V obdobju so veljali naslednji pomembni devizni tečaji:
za 1 EUR

31. december 2007

31. december 2006

USD

1,4692

1,3172

HRK

7,3308

7,3425

BAM

1,9558

1,9558

RSD

82,8740

78,9614

Varovanje poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju s cenovnimi in tečajnimi tveganji v skupini Petrol,
ki pa je pripravljen na osnovi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. Obseg varovanja je celotna
nabava derivatov.

Sistem varovanja se ni spremenil, ker se tudi Uredba ni spreminjala. Varujemo tečaj EUR/USD, ki bo
vključen v maloprodajno ceno, kar pomeni, da je sprememba tečaja preko maloprodajne cene, ki se

spreminja vsakih štirinajst dni, prenešena v prodajno ceno. Glede na to, da varujemo maržo, ki nam jo
prizna Uredba in varujemo celotno izpostavljenost tečajnim gibanjem, gibanje tečaja dolarja ne vpliva
neposredno na rezultat poslovanja.

Sprememba maloprodajnih cen vpliva na relativne stroške poslovanja (bančni stroški, stroški financiranja,

ipd.), ki so vezani na maloprodajno ceno in se z dvigom cen povišujejo, marža pa je priznana v nominalni
višini, ne glede na višino maloprodajne cene.
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Skupina Petrol ima odprte kratkoročne finančne obveznosti v tujini v USD, ki ne predstavljajo tečajnega
tveganja, ker imamo do dneva plačila teh obveznosti odprte rokovne posle, ki nam varujejo tečajno
tveganje EUR/USD.

Instrument, ki pa ga uporabljamo za varovanje tečaja USD, ki nam ga priznava »model cen«, so rokovni
posli oz. terminske (forward) pogodbe, ki jih sklepamo s prvovrstnimi bankami, zato ocenjujemo, da ne
obstaja tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.

SKUPINA PETROL
31. december
2007

31. december
2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks 0
7/06

Odprti rokovni posli
v EUR

131.514.346

97.033.069

136

131.514.346

97.033.069

136

izvirno v USD

193.106.000

126.735.000

152

193.108.000

126.735.000

152

Za varovanje cene naftnega derivata uporabljamo predvsem blagovne swape zamenjave (menjava

variabilne cene za fiksno ceno). Partnerji so svetovne finančne inštitucije in banke ali pa dobavitelj blaga,
zato menimo, da ne obstaja tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.

Obrestno tveganje
Za varovanje tveganja spremembe obrestne mere uporabljamo več finančnih instrumentov, med njimi
je najpogostnejši »IRS« interest rate swap oz. obrestna zamenjava. Poleg tega pa še nekaj izvedenih
instrumentov, ki temeljijo na IRS (ovratnica, IRS s trigerji, IRS z možnostjo preklica).

Partnerji so prvovrstne slovenske banke, zato ocenjujemo, da ne obstaja tveganje neizpolnitve sklenjenih
pogodb.

Sistem varovanja obrestnega tveganja v osnovi že nekaj let ne spreminjamo, dopolnjujemo pa ga

z uporabo različnih finančnih instrumentov, za katere ocenimo, da nam v danem trenutku prinašajo
najboljše učinke.

SKUPINA PETROL

(v EUR)

31. december
2007

31. december
2006

PETROL D.D.
Indeks
07/06

31. december
2007

31. december
2006

Indeks
07/06

6 mesecev ali manj

0

0

-

0

0

-

6-12 mesecev

0

9.000.000

-

0

9.000.000

-

1-5 let

81.461.538

38.692.309

211

81.461.538

38.692.309

211

več kot 5 let

15.000.000

10.000.000

150

15.000.000

10.000.000

150

SKUPAJ OBRESTNE ZAMENJAVE

96.461.538

57.692.309

167

96.461.538

57.692.309

167
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Tveganje spremembe obrestne mere

					
Izpostavljenost

					

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere skupine Petrol in Petrola d.d., Ljubljana, je bila
naslednja:

SKUPINA PETROL
(v EUR)

PETROL D.D.

2007

2006

2007

2006

Finančne terjatve

0

0

0

0

Finančne obveznosti

0

0

0

0

Celotni znesek zamenjav obrestnih mer

96.461.538

57.692.308

96.461.538

57.692.308

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

96.461.538

57.692.308

96.461.538

57.692.308

Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
Finančne terjatve

15.301.156

8.184.414

25.398.045

18.290.515

Finančne obveznosti

(417.615.887)

(183.115.065)

(352.581.676)

(135.032.678)

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri

(402.314.731)

(174.930.651)

(327.183.631)

(116.742.163)

					

Analiza občutljivosti denarnega toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero				
								

Sprememba obrestne mere za 100 ali 200 bazičnih točk na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) čisti
poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da ostanejo vse spremenljivke,

predvsem devizni tečaji, nespremenjene. Pri izračunu so finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
zmanjšani še za celotni znesek zamenjav obrestnih mer (pojasnilo 41 - izpeljani finančni instrumenti).
Analiza je pripravljena za obe leti enako.

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt ali 200 bt

SKUPINA PETROL
(v EUR)

PETROL D.D.

2007

2006

2007

2006

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt

(3.069.711)

(1.183.605)

(2.320.130)

(601.721)

Variabilnost denarnega toka (neto) - 200 bt

(6.139.423)

(2.367.211)

(4.640.259)

(1.203.441)

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt ali 200 bt

SKUPINA PETROL
(v EUR)

PETROL D.D.

2007

2006

2007

2006

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt

3.069.711

1.183.605

2.320.130

601.721

Variabilnost denarnega toka (neto) - 200 bt

6.139.423

2.367.211

4.640.259

1.203.441
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47. Pogojne obveze družbe Petrol d.d., Ljubljana
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. 2007 skupaj znašajo 209.767.441 EUR, izdane pa so predvsem tujim bankam. Na dan
31. 12. 2007 znaša vrednost izkoriščenega dela garancij 159.032.610 EUR, in sicer:
• za Cypet - Trade Ltd, Limassol, Ciper 149.173.574 EUR,

• za Petrol - Trade H.m.b.H, Dunaj, Avstrija 7.902.825 EUR,
• za Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 3.491.286 EUR,
• za Aquasystems d.o.o., Maribor 911.309 EUR,

• za Petrol Energetika d.o.o., Ravne na Koroškem 260.006 EUR,
• za Petrol Tehnologija, d.o.o., 3.046 EUR.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je izdala druge garancije, ki na dan 31.12. 2007 skupaj znašajo

4.999.353 EUR. 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 2.297.176 EUR. Izdane garancije skupine
Petrol znašajo tako na dan 31. 12. 2007 skupaj 7.296.529 EUR.

Poleg zgoraj navedenih garancij družba Petrol d.d., Ljubljana 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 obvladovanemu
podjetju Instalacija, d.o.o., Koper. Skupna vrednost izdanih menic na dan 31. 12. 2007 je
7.687.034 EUR.

Skupna vrednost izdanih menic v skupini Petrol na dan 31. 12. 2007 pa znaša 5.166.966 EUR.

Možne obveznosti iz naslova tožb
Proti družbi Petrol d.d., Ljubljana kot toženi stranki in dolžniku, potekajo prek sodišča tožbe v

skupnem znesku 2.187.471 EUR. Zamudne obresti od toženih zneskov na dan 31. 12. 2007 znašajo
3.723.023 EUR. 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. 2007 znašajo

1.243.697 EUR, na dan 31. 12. 2006 pa so znašale1.580.813 EUR. Poleg tega ima družba oblikovane
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tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od toženih zneskov, ki na dan 31. 12. 2007 znašajo
2.533.691 EUR, na dan 31. 12. 2006 pa so znašale 2.493.674 EUR.

Proti skupini Petrol kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča tožbe v skupnem znesku

2.820.995 EUR. Zamudne obresti od toženih zneskov na dan 31. 12. 2007 znašajo 3.744.316 EUR.
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. 2007 znašajo
1.358.683 EUR, na dan 31. 12. 2006 pa so znašale 1.674.453 EUR. Poleg tega ima skupina Petrol
oblikovane tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od toženih zneskov, ki na dan 31. 12.
2007 znašajo 2.554.984 EUR, na dan 31. 12. 2006 pa so znašale 2.493.674 EUR. Poleg tega ima

skupina Petrol oblikovane tudi dolgoročne rezervacije za pravne postopke, ki na dan 31. 12. 2007
znašajo 433.043 EUR, na dan 31. 12. 2006 pa so znašale 421.132 EUR.

Tuje blago na zalogi
Skupina Petrol in Petrol d.d., Ljubljana imata na dan 31. 12. 2007 zaloge blagovnih rezerv

Republike Slovenije v višini 115.479.158 EUR. Na dan 31. 12. 2007 ima družba Petrol d.d.,

Ljubljana blago prejeto v komisijsko prodajo v višini 4.713.294 EUR, skupina Petrol pa v višini

4.740.474 EUR. Komisijsko blago je izkazano po nabavnih cenah, zaloga blagovnih rezerv pa po
kalkulativnih cenah.

48. Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane izkaze v letu 2007,
razen nakupa deleža družbe Euro - Petrol, d.o.o.

Priloga k letnemu poročilu družbe
Petrol d.d., Ljubljana za leto 2007
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, odpadnih in padavinskih voda, za kar ima sklenjeni dve koncesijski pogodbi
z občinama Murska Sobota in Mežica.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je za leto 2007 pripravila bilanco stanja na dan 31. 12. 2007 in

izkaz poslovnega izida v letu 2007, 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 2007
Dobava
zemeljskega
plina

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja ZP

Dejavnost čiščenja
komunalnih
in odpadnih
padavinskih voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

A) NEKRATKOROČNA (DOLGOROČNA)
SREDSTVA

1.642

18.081.724

8.027.319

695.301.084

721.411.767

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

0

1.536.221

1.234.931

834.966

3.606.118

Zemljišča

0

2.879

0

89.796.474

89.799.353

Zgradbe

0

13.621.657

3.315.194

153.980.808

170.917.659

Druga oprema

0

47.358

3.357.676

18.198.643

21.603.677

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
ali izdelavi

0

2.387.486

14.082

13.181.347

15.582.915

Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

0

0

0

0

0

II. Opredmetena osnovna sredstva

0

16.059.380

6.686.952

275.157.272

297.903.604

III. Naložbene nepremičnine

0

0

0

16.315.863

16.315.863

IV. Naložbe v odvisne družbe

0

0

0

137.348.899

137.348.899

V. Naložbe v skupaj obvladovane družbe

0

0

0

9.792.885

9.792.885

VI. Naložbe v pridružene družbe

0

0

0

230.563.013

230.563.013

VII. Za prodajo razpoložljiva finančna
sredstva

0

0

0

10.430.206

10.430.206

Finančne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

8.989.044

8.989.044

Finančne terjatve do pridruženih družb

0

0

0

1.923.941

1.923.941

Finančne terjatve do drugih

0

0

0

1.193.790

1.193.790

VIII. Finančne terjatve

0

0

0

12.106.775

12.106.775

Poslovne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

15.292

15.292

Poslovne terjatve do drugih

0

485.471

0

1.872.311

2.357.782

IX. Poslovne terjatve

0

485.471

0

1.887.603

2.373.074

1.642

652

105.436

863.602

971.332

990.450

389.998

506.256

331.321.032

333.207.735

0

0

0

0

0

Trgovsko blago

23.539

0

0

74.040.573

74.064.112

I. Zaloge

(v EUR)

X. Odložene terjatve za davek
B) KRATKOROČNA SREDSTVA
Rezervni deli in material

23.539

0

0

74.040.573

74.064.112

Finančne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

1.396.102

1.396.102

Finančne terjatve do pridruženih družb

0

0

0

49.358

49.358

Finančne terjatve do drugih

0

0

0

13.742.336

13.742.336

II. Finančne terjatve

0

0

0

15.187.796

15.187.796

Poslovne terjatve do odvisnih družb

0

0

0

29.082.020

29.082.020

Poslovne terjatve do skupaj obvladovanih
družb

0

0

0

5.611

5.611

Poslovne terjatve do pridruženih družb
Poslovne terjatve do kupcev
Poslovne terjatve do drugih
III. Poslovne terjatve
IV. Aktivne časovne razmejitve in druga
sredstva
V. Denar in denarni ekvivalenti
SKUPAJ SREDSTVA

0

0

0

431.603

431.603

856.857

339.993

473.890

194.506.863

196.177.603

25.596

10.200

20.801

5.315.456

5.372.053

882.453

350.193

494.691

229.341.553

231.068.890

68.777

33.614

0

2.271.170

2.373.561

15.681

6.191

11.565

10.479.940

10.513.377

992.092

18.471.722

8.533.575

1.026.622.116

1.054.619.502
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Dobava
zemeljskega
plina

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja ZP

Dejavnost čiščenja
komunalnih
in odpadnih
padavinskih voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

312.028

14.411.626

2.259.771

370.426.585

387.410.010

I. Vpoklicani kapital

22.320

6.074.686

887.409

45.256.562

52.240.977

II. Kapitalske rezerve

(v EUR)
A) KAPITAL

34.514

9.393.041

1.372.165

69.978.398

80.778.118

Zakonske rezerve

0

0

0

61.749.884

61.749.884

Rezerve za lastne delnice

0

0

0

2.638.832

2.638.832

Lastne delnice

0

0

0

(2.638.832)

(2.638.832)

Druge rezerve iz dobička

127.598

0

120.208

156.484.300

156.732.106

III. Rezerve iz dobička

127.598

0

120.208

218.234.184

218.481.990

0

0

0

3.072.944

3.072.944

IV. Rezerve iz naslova prevrednotenja
finančnih naložb
V. Preneseni čisti poslovni izid

0

(519.952)

(240.219)

10.685.013

9.924.842

127.596

(536.149)

120.208

23.199.484

22.911.139

B) NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

0

3.366.252

5.953.368

271.052.153

280.371.772

Rezervacije za zaslužke zaposlencev

0

0

4.195

1.819.513

1.823.708

Druge rezervacije

0

0

0

16.311.359

16.311.359

Dolgoročno odloženi prihodki

0

205.785

0

120.483

326.268

I. Rezervacije in dolgoročno odloženi
prihodki

0

205.785

4.195

18.251.355

18.461.335

II. Nekratkoročne finančne obveznosti
do bank

0

1.906.009

5.949.174

251.934.069

259.789.252

III. Nekratkoročne poslovne obveznosti
do drugih

0

1.254.458

0

0

1.254.458

IV. Odložene obveznosti za davek

0

0

0

866.728

866.728

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

680.064

693.844

320.435

385.143.379

386.837.720

Finančne obveznosti do odvisnih družb

0

0

0

8.141.996

8.141.996

Finančne obveznosti do skupaj
obvladovanih družb

0

0

0

69.250

69.250

Finančne obveznosti do pridruženih družb

0

0

0

1.586.232

1.586.232

Finančne obveznosti do bank

0

0

0

84.190.083

84.190.083

Finančne obveznosti do drugih

0

0

0

95.723

95.723

I. Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

0

94.083.284

94.083.284

589.092

227.894

20.789

162.064.950

162.902.725

Poslovne obveznosti do skupaj
obvladovanih družb

Poslovne obveznosti do odvisnih družb

0

0

0

737.940

737.940

Poslovne obveznosti do pridruženih družb

0

0

0

221.768

221.768

Poslovne obveznosti do dobaviteljev

0

236.335

232.740

51.592.669

52.061.744

Obveznosti do zaposlencev

0

0

11.488

4.983.220

4.994.708

90.972

11.096

53.604

58.457.572

58.613.243

Obveznosti na podlagi predujmov

0

0

0

361.304

361.304

Obveznosti v zvezi z razdelitvijo
poslovnega izida

0

0

0

424.227

424.227

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
do drugih

0

52.262

0

2.256.558

2.308.820

680.064

527.587

318.621

281.100.208

282.626.479

Obveznosti do države

II. Kratkoročne poslovne in druge
obveznosti
III. Obveznosti za davek od dohodka

0

0

0

1.960.921

1.960.921

IV. Pasivne časovne razmejitve

0

166.257

1.815

7.998.965

8.167.037

SKUPAJ OBVEZNOSTI

680.064

4.060.096

6.273.804

656.195.531

667.209.492

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

992.092

18.471.722

8.533.575

1.026.622.116

1.054.619.502
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Bilanco stanja na dan 31. 12. 2007 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, razen za odložene terjatve iz 		
		 naslova oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do kupcev na dejavnosti čiščenja voda,

		 kjer so razdeljene glede na dejanske terjatve do kupcev ter na dejavnosti dobave in 		

		 distribucije zemeljskega plina pa sorazmerno oblikovanim popravkom terjatev,
• 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 so ločene na dobavo zemeljskega plina in dejavnost sistemskega 		

		 operaterja distribucijskega omrežja na podlagi kalkulacije prodajne cene. Kratkoročne 		
		 poslovne terjatve do države za terjatve DDV-ja 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,

• druge rezerve iz dobička so razdeljene glede na ustvarjeni pozitivni čisti dobiček poslovnega
		 leta. V skladu s politiko družbe je ob sestavi letnega poročila polovica čistega dobička 		
		 poslovnega leta prenesena v rezerve iz dobička,

• 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-ja, 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.

Izkaz poslovnega izida za leto, končano 31. decembra 2007

(v EUR)
Prihodki od prodaje storitev

Dobava
zemeljskega
plina

Dejavnost
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja ZP

Dejavnost čiščenja
komunalnih in
odpadnih
padavinskih voda

Tržna dejavnost

SKUPAJ

0

1.000.021

2.153.150

24.567.109

27.720.280

Prihodki od prodaje blaga

3.023.891

0

0

1.903.519.478

1.906.543.369

Čisti prihodki od prodaje

3.023.891

1.000.021

2.153.150

1.928.086.587

1.934.263.649

Nabavna vrednost prodanega blaga

(2.702.349)

0

0

(1.739.017.272)

(1.741.719.621)

321.542

1.000.021

2.153.150

189.069.315

192.544.028

Stroški materiala

0

(388.363)

(221.360)

(7.350.063)

(7.959.786)

Stroški storitev

0

(604.824)

(415.642)

(103.822.208)

(104.842.674)

Kosmati poslovni izid od prodaje

Stroški dela

0

0

(55.967)

(24.210.365)

(24.266.332)

Amortizacija

0

(575.547)

(552.002)

(21.095.016)

(22.222.565)

(4.190)

(1.658)

(520.987)

(1.163.314)

(1.690.149)

0

(9)

(79)

(1.809.067)

(1.809.155)

(4.190)

(1.570.401)

(1.766.037)

(159.450.033)

(162.790.661)

Drugi poslovni prihodki

0

89.495

0

8.028.642

8.118.137

Drugi poslovni odhodki

0

0

0

(268.693)

(268.693)

317.352

(480.885)

387.113

37.379.231

37.602.811
18.421.293

Odpisi
Drugi stroški
Stroški iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev

0

0

0

18.421.293

Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev

0

0

0

1.776.230

1.776.230

Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev

0

0

0

29.513.755

29.513.755

Finančni prihodki

0

0

0

49.711.278

49.711.278

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in
kratkoročnih finančnih naložb

0

0

0

(206.153)

(206.153)

Finančni odhodki za obresti in iz drugih
obveznosti

0

(55.545)

(218.119)

(29.609.164)

(29.882.828)

Finančni odhodki

0

(55.545)

(218.119)

(29.815.317)

(30.088.981)

Poslovni izid pred davki

317.352

(536.430)

168.995

57.275.192

57.225.108

Davek od dohodkov pravnih oseb

(62.865)

0

(32.875)

(11.240.358)

(11.336.098)
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104.296

(172.016)

(66.731)

255.195

(536.149)

240.416

45.862.818

45.822.279

Odloženi davki
Čisti poslovni izid poslovnega leta
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Izkaz poslovnega izida za leto 2007 je družba Petrol d.d., Ljubljana razdelila takole:
• čisti prihodki od prodaje so razdeljeni tako, kot so dejansko knjiženi na stroškovna mesta.

Družba je v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 prodala 9.028.627 m3 zemeljskega 		

plina, od tega 5.857.189 m3 pravnim osebam in 3.171.438 m3 fizičnim osebam. Prihodki 		

od prodaje zemeljskega plina pravnim osebam znašajo 1.893.987 EUR in od prodaje fizičnim
osebam 1.129.904 EUR. (V obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 06. 2007 je družba prodala 		
4.443.199 m3 zemeljskega plina, od tega 2.823.825 m3 pravnim osebam in 1.619.374 m3 		

fizičnim osebam. Prihodki od prodaje zemeljskega plina pravnim osebam so znašali 574.484
EUR in od prodaje fizičnim osebam 629.335 EUR),

• 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 so razdeljeni tako, kot so knjiženi na stroškovna mesta,

• oblikovani popravki terjatev do kupcev na komunalni dejavnosti so razdeljeni tako, kot 		

so knjiženi na stroškovna mesta, na dejavnosti dobave in distribucije zemeljskega plina pa so
razdeljeni sorazmerno odprtim terjatvam na dan 31. 12. 2007,

• 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 = 50/50, obrestna mera 4,28 % p.a.,

• davek od dohodkov pravnih oseb je razdeljen sorazmerno glede na pozitivni poslovni izid 		
pred davki,

• odloženi davek je razdeljen tako, kot je dejansko knjižen na stroškovna mesta in na podlagi
ključa 4, razen za odložene terjatve iz naslova oblikovanih popravkov vrednosti terjatev do

kupcev na dejavnosti čiščenja voda, kjer so razdeljene glede na dejanske terjatve do kupcev

ter na dejavnosti dobave in distribucije zemeljskega plina pa sorazmerno oblikovanim 		
popravkom terjatev.
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Opis koncesijskih pogodb
1. Občina MURSKA SOBOTA
Koncesijska pogodba podpisana dne 9. 9. 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.
PO PRENEHANJU KONCESIJSKE POGODBE bodo vse koncesionarjeve pravice, obveznosti,
odgovornosti in pooblastila prenesene na koncedenta. Koncesijska pogodba preneha z iztekom
koncesijske dobe.

NEODPISANA VREDNOST OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2007:
5.883.883,25 EUR

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.
PO PRENEHANJU KONCESIJSKE POGODBE bodo vse koncesionarjeve pravice, obveznosti,

odgovornosti in pooblastila prenesene na koncedenta. Koncesijska pogodba preneha veljati z dnem
izteka koncesijske dobe.

NEODPISANA VREDNOST OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2007:
803.068,72 EUR.

RAČUNOVODSKO POROČILO 2007

3. Občina TRZIN
Koncesijska pogodba podpisana dne 6. 2. 2002.
PREDMET POGODBE: koncesija za gradnjo, upravljanje in oskrbo z zemeljskim plinom iz
omrežja.

VELJAVNOST POGODBE: 30 let.
PO PRENEHANJU KONCESIJE omrežje neodplačno preide v last koncedenta.

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo tudi po izteku koncesije, vendar najdlje 1 leto po izteku,
v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

NEODPISANA VREDNOST OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2007:
2.087.313,66 EUR.

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.
PO PRENEHANJU KONCESIJE omrežje neodplačno preide v last koncedenta.

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo tudi po izteku koncesije, vendar najdlje 1 leto po izteku,
v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

NEODPISANA VREDNOST OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2007:
1.106.832,45 EUR
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5. Občina DOMŽALE
Koncesijska pogodba podpisana dne 10. 9. 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 prek 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.
PO PRETEKU KONCESIJE pridobi koncedent od koncesionarja neodplačno lastninsko pravico
na celotnem plinovodnem omrežju in drugih napravah, ki jih je zgradil koncesionar v skladu s
koncesijsko pogodbo.

Če koncedent ob izteku dobe trajanja koncesije ne namerava prevzeti plinovodnega sistema,

je koncesionar dolžan na zahtevo koncedenta nadaljevati z oskrbo s plinom za obdobje, ki ga
sporazumno določita pogodbeni stranki, ki pa ne more biti daljše kot 2 leti.

NEODPISANA VREDNOST OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2007:
12.865.233,67 EUR

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
telefon: 01 / 47 14 332
telefaks: 01 / 47 14 809
www.petrol.si

Založnik: Petrol d.d.
Oblikovanje: Kompas Design
Foto: Fulvio Grisoni, Getty Images
Tisk: Tiskarna Petrič

NOVE DRUŽBE V SKUPINI
PETROL

DOGODKI PO KONCU
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

JULIJ 2007

JANUAR 2008

Rodgas, Bačka Topola: Petrol širi
plinsko oskrbo v Srbiji

Petrol d.d., Ljubljana je z družbo Pinus TKI d.d.,
Rače soustanovil družbo BIO GORIVA, d.o.o.,
ki se bo ukvarjala s proizvodnjo biodiesla. Petrol
d.d., Ljubljana ima v novi družbi 25-odstotni
lastniški delež.

Družba Petrol d.d., Ljubljana v juliju in oktobru
2007 kupi večinski, 84,22-odstotni lastniški delež
v družbi »Rodgas a.d. za razvoj, održavanje gasne
mreže i distribuciju gasa«, Bačka Topola. Dejavnost
družbe je distribucija plina po plinovodnem omrežju
v Srbiji.

Petrol in Oti: Ustanovitev družbe
in začetek skupne dejavnosti na
Kosovu

FEBRUAR 2007

Nadzorni svet preuči in da
soglasje za povezovanje na
Hrvaškem

Petrol d.d., Ljubljana z družbo OTI C.O. J.S.C.
ustanovi družbo PETROL – OTI – Slovenija L.L.C.,
v kateri ima Petrol d.d., Ljubljana 51-odstotni delež.
Novoustanovljena družba se bo ukvarjala s trgovino
s proizvodi iz nafte na območju Kosova.

1. februarja 2008 se nadzorni svet družbe Petrol
d.d., Ljubljana na svoji 34. redni seji seznani s
potekom poslovnega povezovanja s hrvaško
družbo Euro – Petrol, d.o.o., in da soglasje upravi
za nadaljnje aktivnosti. Nadzorni svet se obenem
seznani in preuči potek drugih strateških projektov
v JV Evropi.

Začetek strateškega
sodelovanja v Albaniji

»Petrol paket« - sodelovanje
s Pošto Slovenije

Petrol d.d., Ljubljana soustanovi družbo Petrol
Slovenia Tirana Wholesale SH.A. in postane njen
55-odstotni lastnik. Dejavnost družbe je veleprodaja
proizvodov iz nafte na albanskem trgu. Družba
Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A ustanovi
družbo Petrol Slovenia Tirana Distribution SH.P.K,
ki je v njeni 100-odstotni lasti.

1. februarja 2008 na 10 bencinskih servisih
poskusno zaživi storitev »Petrol paket«, ki
omogoča hitro, enostavno in priročno oddajo
paketov standardnih velikosti tudi zunaj
delovnega časa pošt.

AVGUST 2007

Petrol Gas Group:
Nov član skupine v Srbiji
Družba Petrol d.d., Ljubljana v Srbiji ustanovi
družbo Petrol Gas Group d.o.o., ki se bo na srbskem
trgu ukvarjala s plinsko dejavnostjo. Družba je v
100-odstotni lasti matične družbe.

Ustanovljen Petrol − Bonus:
Nadaljevanje energetskega
sodelovanja v Črni gori
Petrol d.d. Ljubljana z družbo Montenegro Bonus
ustanovi družbo Petrol – Bonus d.o.o., v kateri imata
obe družbi 50-odstotni delež. Novoustanovljena
družba bo tržila plin in proizvode iz nafte na
področju Črne gore.
NOVEMBER 2007

Nakup deleža v podjetju
Istrabenz d.d.
Petrol d.d., Ljubljana je 14. septembra 2007 objavil
namero za prevzem družbe Istrabenz, holdinška
družba, d.d. Matična družba Petrol je 10. oktobra
2007 objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic
družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., po ceni
100 EUR za delnico. 26. oktobra je bila cena zvišana
na 110 EUR za delnico. Prevzemno ponudbo, ki se
je iztekla 19. novembra 2007, je sprejelo 1.905
imetnikov delnic ciljne družbe. Ti so imeli v lasti
1.677.236 delnic, kar predstavlja 32,38 odstotka
vseh delnic ciljne družbe.

Ustanovljen PETROL - INVEST
Ustanovljena je družba PETROL – INVEST,
d.o.o., v kateri ima Petrol d.d., Ljubljana
100-odstotni lastniški delež in se bo na trgu Črne
gore ukvarjala z investicijami v naftno dejavnost.

Euro - Petrol, d.o.o.
Petrol d.d., Ljubljana je odkupil 51-odstotni delež
v družbi Euro – Petrol, d.o.o., Reka.

1

Prodaja plinov12 skupine
Petrol
118,1 tisoč ton, kar je 63-odstotna rast
glede na leto 2007

Čisti prihodki od prodaje
Stanje zaposlenih

2,3 mrd EUR ali 9 odstotkov več kot
v letu 2007

V skupini Petrol in na najemnih
bencinskih servisih bo konec leta 2008
3.161 sodelavk in sodelavcev, kar je za
217 več kot v letu 2007

Prodaja električne
energije skupine Petrol
Poslovni izid iz poslovanja

334.700 MWh, kar je za 1 odstotek manj
kot v letu 2007

56,3 mio EUR, kar je 12 odstotkov več
kot v letu 2007

10 ciljev za leto 2008
V maloprodajni mreži
skupine Petrol bo konec
leta 2008

Naložbe v stalna sredstva
skupine Petrol
112 mio EUR

439 bencinskih servisov
V Sloveniji 316, v Bosni in Hercegovini
39, na Hrvaškem 71, v Srbiji 3,
na Kosovem 6 in v Črni gori 4

Prihodki od prodaje
dopolnilnega asortimenta
in ostalega trgovskega
blaga
Prodaja proizvodov iz
nafte skupine Petrol

282,9 mio EUR, kar je 8 odstotkov več
kot v letu 2007

2,1 mio ton ali za 1 odstotek več kot v
letu 2007

Plinske koncesije in
plinohrami
Skupina Petrol bo v letu 2008 upravljala
s 26 plinskimi koncesijami in 2.162
plinohrami

12 Utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega
plina in tehničnih plinov

načrti 2008

