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Pokroviteljstvo Dnevov energetikov 
2008 v Portorožu

Petrol d.d., Ljubljana je bil ponovno generalni 
pokrovitelj tradicionalnega srečanja 
energetikov. Dnevi energetikov 2008 so bili 
pripravljeni v sodelovanju s Centrom za 
energetsko učinkovitost z Instituta Jožef 
Štefan in ministrstvom za okolje in prostor. 
Potekali so pod naslovom »Kako bolje 
izkoristiti energijo: energetska učinkovitost, 
prioriteta trajnostnega razvoja vsakega 
gospodarstva«.

Sejem Avto in vzdrževanje v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je predstavil na sejmu 
Avto in vzdrževanje, ki je edina specializirana 
prireditev na področju avtoservisne dejavnosti 
v Sloveniji.

Petrol – Otroci odraslim tudi na 
spletu

V sklopu projekta »Otroci odraslim«, ki že 
osemnajsto leto spodbuja ustvarjalnost pod 
okriljem družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 
zaživela tudi spletna stran: 
www.otrociodraslim.si. Obiščite jo in si 
oglejte razstavljene umetnine najmlajših.

Savinjsko nabrežje bogatejše za 
15 platan

Skupaj z mestno občino Celje je družba Petrol 
d.d., Ljubljana zasadila 15 mladih dreves na 
Savinjskem nabrežju v Celju.

Zlata nit: Petrol znova med 
najboljšimi zaposlovalci

Med prejemniki priznanja Zlata nit, ki jih je 
časopisna hiša Dnevnik podelila najboljšim 
zaposlovalcem v letu 2008, je tudi družba 
Petrol d.d., Ljubljana. 

Petrol na dnevu slovenskega 
kapitalskega trga 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
Dan slovenskega kapitalskega trga, ki so ga 
organizirali Ljubljanska borza in Klirinško 
depotna družba v sodelovanju s partnerji, člani 
borze.

Petrol na konferenci za vlagatelje 
v Zuersu 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil vsakoletne 
konference za institucionalne investitorje, ki 
pod okriljem Raiffeisen Centrobank poteka v 
Zuersu v Avstriji.

JUNIJ 2008

Madrid: Petrol med udeleženci 
19. svetovnega naftnega kongresa

Glavna tema pogovorov so bili vzroki in 
posledice visokih cen surove nafte. 
Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana ter 
društva SNNK-WPC Marko Kryžanowski je 
na kongresu sopredsedoval zasedanju ter 
aktivno sodeloval pri pregledu in 
predstavitvi posterjev Foruma 19, ki je 
obravnaval temo »Industrial management«.

Društvo Morigenos  prejme čoln za 
opazovanje delfinov

Petrol d.d., Ljubljana je društvu Morigenos 
predal čoln za opazovanje delfinov. 
Podporno dejanje je bilo del 9. zasedanja 
mešane slovensko-hrvaško-italijanske 
komisije za zaščito Jadranskega morja pred 
onesnaženjem, ki ga je organiziralo 
ministrstvo za okolje in prostor.

Rešimo 25.000 življenj: Podpis 
evropske listine za varnost 
v cestnem prometu

Družba Petrol d.d. Ljubljana je podpisnica 
evropske listine o cestnoprometni varnosti, 
katere cilj je do leta 2010 zmanjšati število 
žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji za 
polovico. Slogan akcije je: 25.000 življenj – 
rešimo jih!

Zagreb: prva regionalna promocija 
trgov kapitala JV Evrope

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil prve 
regionalne promocije trgov kapitala JV 
Evrope, ki ga je organizirala Ljubljanska 
borza skupaj z drugimi sedmimi borzami 
v tej regiji. 

AVGUST 2008

Do konca leta 2009 zemeljski plin 
tudi v Gornji Radgoni

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Gornja 
Radgona podpisal koncesijsko pogodbo, po 
kateri bo na območju občine Gornja Radgona 
zgradil plinsko infrastrukturo in 1.590 
gospodinjstvom naslednjih 35 let zagotavljal 
nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom.

Petrol na sejmu v Gornji Radgoni

Petrol d.d., Ljubljana se je avgusta 2008 
udeležil mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma v Gornji Radgoni.
 

OKTOBER 2008

Rdeči križ Slovenije in Petrol: 
Podari igračo in nasmeh

Humanitarna akcija zbiranja igrač je trajala 
od 15. oktobra do 30. novembra 2008 na več 
kot 300 Petrolovih bencinskih servisih po 
vsej Sloveniji, kjer so bili nameščeni 
zbiralniki, namenjeni oddaji igrač. V okviru 
akcije je bilo zbranih več kot 20 ton igrač, ki 
jih bodo prejeli otroci v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
Črni gori.

Petrol na Energiji 08

Na 4. mednarodni konferenci Energija 08 v 
Mariboru, ki predstavlja najpomembnejši 
strokovni dogodek s področja trga električne 
energije v JV Evropi, so strokovnjaki in 
gospodarstveniki razpravljali o energetski 
prihodnosti, trendih in izzivih. Med 
udeleženci so bili tudi strokovnjaki Petrola 
d.d., Ljubljana.

Stegersbach: Petrol na konferenci 
za investitorje

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil 
investitorske konference v Stegersbachu v 
Avstriji, ki jo vsako leto organizira Erste 
Bank in je eden največjih takšnih dogodkov 
za podjetja v JV Evropi.
 

Prva nagrada letnemu poročilu Petrol

Na tekmovanju za najboljše letno poročilo za 
leto 2007, ki ga prireja poslovni časopis 
Finance, je v skupnem seštevku prvo mesto 
zasedlo letno poročilo skupine Petrol.

Do konca leta 2010 zemeljski plin 
tudi v Cerkljah na Gorenjskem

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Cerklje na 
Gorenjskem podpisal koncesijsko pogodbo. 
Po njej bo na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem zgradil plinsko infrastrukturo in 
1.180 gospodinjstvom naslednjih 35 let 
zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim 
plinom.

NOVEMBER 2008

Portorož: »Investment Conference 
2008«

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil mednaro-
dne konference o energetskih izzivih 
zahodnega Balkana, ki jo je organizirala 
agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
Zahodni Balkan postaja za Evropo strateško 
vedno bolj pomemben zaradi energetskih poti, 
ki potekajo čez to regijo, kar dokazuje tudi 
udeležba predstavnikov globalnih energetskih 
podjetij, kot sta Gazprom in Shell.

Nadaljevanje »Petrol paketa« - na 
bencinskem servisu lahko odslej 
oddajamo tudi pisma

Zaživele so nove storitve »Pošta na Petrolu«; 
Petrol paketu se je pridružilo Petrol pismo 
(navadno in priporočeno). Dosedanja mreža 
bencinskih servisov po Sloveniji, ki 
omogočajo poštne storitve, je zrasla na 47. 
»Pošta na Petrolu« omogoča hitro, enostavno 
in priročno oddajo paketnih in pisemskih 
pošiljk ter prevzem paketnih pošiljk kataloške 
in spletne prodaje. Ključna prednost poštnih 
storitev na bencinskih servisih je za 
uporabnike poštnih storitev oddaja oziroma 
prevzem pošiljk »na poti«, tudi zunaj 
delovnega časa pošt.

DECEMBER 2008

Narodni muzej Slovenije: Slovenski 
impresionisti iz likovne zbirke Petrol 
prvič predstavljeni širši javnosti

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v Narodnem 
muzeju Slovenije širši javnosti prvič 
predstavila lastno zbirko osemnajstih del 
znamenite slovenske četverice impresionistov 
- Jakopiča, Groharja, Sternena in Jame. 
Delček navdiha njihovega ustvarjanja boste 
našli tudi na straneh tega letnega poročila.

Nova revija in Petrol darovala 
slovenske pravljice

V sklopu skupnega projekta sta založba Nova 
revija d.o.o. in družba Petrol d.d., Ljubljana 
društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
podarila 900 izvodov knjige Slovenske 
pravljice. 

SEPTEMBER 2008

Strateški forum Bled

Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana 
Marko Kryžanowski se je udeležil 
strateškega foruma Bled, ki ga je organiziral 
Center za evropsko prihodnost; v okviru 
poslovne konference javnega sektorja, ki sta 
jo organizirali Ekonomska fakulteta in 
časopisna hiša Dnevnik, je imel predavanje z 
naslovom »Naftna kriza in njen vpliv na 
strategijo manjših naftnih družb«. 

Mednarodni obrtni sejem v Celju

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki z 
več kot 1.700 razstavljavci iz 33 držav sodi 
med največje tovrstne sejemske prireditve 
v tem delu Evrope.

Petrol soustanovi Razvojni center 
za vodikove tehnologije

Petrol d.d., Ljubljana je 24. septembra 2008 
skupaj s podjetji Domel, d.d., INEA, d.o.o., 
TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o., ter Inštitutom 
Jožef Štefan in Kemijskim inštitutom 
Ljubljana podpisal pogodbo o ustanovitvi 
Razvojnega centra za vodikove tehnologije.
 

JULIJ 2008

Podpora projektu Želva išče 
prijatelja se uspešno nadaljuje

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave Petrol d.d., Ljubljana že nekaj let 
podpira dejavnosti v okviru projekta 
»Ohranimo bisere slovenskega morja«, med 
katere sodi akcija »Ohranimo želvo v 
slovenskem morju«. Projekt je prelomnica v 
odnosu širše družbe do problematike 
ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in 
življenjskih okolij.

Motokros v Orehovi vasi in gorska 
hitrostna dirka Petrol – Ferrari

Petrol d.d., Ljubljana je ponovno sponzoriral 
največjo mednarodno motokros prireditev v 
Sloveniji v Orehovi vasi ter gorsko hitrostno 
dirko Petrol – Ferrari v Ilirski Bistrici. Vsako 
leto privabita veliko tekmovalcev in 
gledalcev.

FEBRUAR 2008

Sodelovanje s Pošto Slovenije: 
»Petrol paket«

Na 10 bencinskih servisih je poskusno 
zaživela storitev »Petrol paket«, ki omogoča 
hitro, enostavno in priročno oddajanje 
paketov standardnih velikosti zunaj 
delovnega časa pošt.

6. gospodarski izziv – Slovenija, 
dežela zelene energije

Na sedežu družbe Petrol je potekal zaključni 
dogodek 6. gospodarskega izziva pod 
naslovom »Slovenija, dežela zelene energije 
– Bioetanol na Petrolovih bencinskih 
servisih« v organizaciji študentov društva 
TopEF. Predsednik uprave Petrola d.d., 
Ljubljana je najboljšim študentom podelil 
nagrade.

MAREC 2008

Petrol Plin se predstavi na 
mednarodnem sejmu DOM

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem sejmu DOM v Ljubljani, ki 
sodi med najbolj obiskane sejme s področja 
gradbeništva. Njegov program vsebuje tudi 
opremo za ogrevanje in hlajenje.

Zlato in srebrno priznanje na SOF-u

Petrol d.d., Ljubljana, je na 17. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu prejel zlato priznanje 
za »Vabilo partitura Carmen« za opero 
Carmen in srebrno priznanje za oglas 
»Dimnikar« za ekstra lahko kurilno olje 
Prima.

Petrol na zagrebškem Auto Showu 
2008

Petrol se je prvič predstavil na sejmu Avto 
Show v Zagrebu v družbi vodilnih 
avtomobilskih proizvajalcev in spremljajoče 
avtomobilske industrije.

MAJ 2008

Okolju prijazne rešitve Petrola na 
sejmih Energetika in Terotech v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je s svojo dejavnostjo 
okolju prijaznih energij predstavil na dveh 
pomembnih specializiranih sejmih v Celju, 
14. mednarodnem sejmu Energetika in 13. 
mednarodnem sejmu Terotech – Vzdrževanje.

Ustanovljena  Evrosredozemska 
univerzitetna fundacija (EMUNI)

Družba Petrol d.d., Ljubljana je sopodpisnica 
ustanovne listine EMUNI in pristopnica k 
fundaciji, ki bo znanja željnim omogočila 
študij na novoustanovljeni univerzi v 
Portorožu.

Petrol na mednarodni konferenci 
investo.si 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
evropskih in svetovnih organizacij delničarjev 
in investitorjev, ki ga je organiziralo 
Vseslovensko združenje malih delničarjev. 
V okviru srečanja je potekala tudi konferenca  
investo.si.

Impresionizem je časopis duše.
Henri Matisse

Vse leto 
smo delili 

Skupina je odprta 
kompozicija. Na tisoče 
trenutkov, posameznih in 
skupnih, smo ujeli v številkah, 
gibanjih in zgodbah tega 
poročila. Kot impresionisti. 
Njihova dela iz zbirke Petrola 
so bila simbolni označevalec 
leta s prvo javno predstavitvijo 
mojstrovin v decembru lani in 
navdih teh strani. 

Skupino ocenjuješ po tem, 
kar naredi tam, kjer deluje. 
Spoštovanja idej, ki prihajajo, 
ni brez spoštovanja vrhunskih 
del, ki so bila ustvarjena. 
Tako razmišljamo in delujemo 
tudi danes. Zato del svojega 
truda in sredstev vlagamo 
v svetove, od koder črpamo 
navdih za ustvarjanje. Vemo, 
da se dobra energija vrača.  

Zato se poklanjamo slovenskim 
impresionistom, mednarodnim 
mojstrom ustvarjanja trenutkov, 
katerih pogled na minevanje 
časa, igre svetlobe in energije 
nam predstavlja brezčasni 
navdih, dviguje pogled in 
zadržuje dih.

poglede,

trenutke

Minilo je nekaj časa, 
preden se je javnost 
naučila, da ocena 
impresionistične slike 
zahteva, da stopiš 
nekaj korakov nazaj in 
uživaš v čudežu videnja 
begajočih lis, ki se 
naenkrat združijo v eno 
in oživijo pred našimi 
očmi.

“

”
Ernst Gombrich

V letnem poročilu smo 
uporabili slikarske motive iz 
zbirke Petrola – Slovenski 
impresionisti [1]. 
Za strokovno pomoč se 
zahvaljujemo Andreju 
Smrekarju in Milošu Bašinu. 
Vam pa za ogled razstave in 
branje našega poročila.

in 
uspehe. 

Matej Strnen: Benetke (1905-1920), str. 50; 

Rihard Jakopič: Pogled na gore (1920), str. 62; 

Matija Jama: Hrastje (ok. 1925-1930), str. 74;  

Matija Jama: Belokranjski motiv (ok. 1935), str. 86; 

Matej Strnen: Sedeča (ok. 1937), str. 103; 

Ivan Grohar: Pobiralec krompirja (1910), str. 126.

[1] Izbrana dela po poglavjih 
v letnem poročilu:

vtise,
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zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim 
plinom.

NOVEMBER 2008

Portorož: »Investment Conference 
2008«
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agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
Zahodni Balkan postaja za Evropo strateško 
vedno bolj pomemben zaradi energetskih poti, 
ki potekajo čez to regijo, kar dokazuje tudi 
udeležba predstavnikov globalnih energetskih 
podjetij, kot sta Gazprom in Shell.

Nadaljevanje »Petrol paketa« - na 
bencinskem servisu lahko odslej 
oddajamo tudi pisma

Zaživele so nove storitve »Pošta na Petrolu«; 
Petrol paketu se je pridružilo Petrol pismo 
(navadno in priporočeno). Dosedanja mreža 
bencinskih servisov po Sloveniji, ki 
omogočajo poštne storitve, je zrasla na 47. 
»Pošta na Petrolu« omogoča hitro, enostavno 
in priročno oddajo paketnih in pisemskih 
pošiljk ter prevzem paketnih pošiljk kataloške 
in spletne prodaje. Ključna prednost poštnih 
storitev na bencinskih servisih je za 
uporabnike poštnih storitev oddaja oziroma 
prevzem pošiljk »na poti«, tudi zunaj 
delovnega časa pošt.

DECEMBER 2008

Narodni muzej Slovenije: Slovenski 
impresionisti iz likovne zbirke Petrol 
prvič predstavljeni širši javnosti

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v Narodnem 
muzeju Slovenije širši javnosti prvič 
predstavila lastno zbirko osemnajstih del 
znamenite slovenske četverice impresionistov 
- Jakopiča, Groharja, Sternena in Jame. 
Delček navdiha njihovega ustvarjanja boste 
našli tudi na straneh tega letnega poročila.

Nova revija in Petrol darovala 
slovenske pravljice

V sklopu skupnega projekta sta založba Nova 
revija d.o.o. in družba Petrol d.d., Ljubljana 
društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
podarila 900 izvodov knjige Slovenske 
pravljice. 

SEPTEMBER 2008

Strateški forum Bled

Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana 
Marko Kryžanowski se je udeležil 
strateškega foruma Bled, ki ga je organiziral 
Center za evropsko prihodnost; v okviru 
poslovne konference javnega sektorja, ki sta 
jo organizirali Ekonomska fakulteta in 
časopisna hiša Dnevnik, je imel predavanje z 
naslovom »Naftna kriza in njen vpliv na 
strategijo manjših naftnih družb«. 

Mednarodni obrtni sejem v Celju

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki z 
več kot 1.700 razstavljavci iz 33 držav sodi 
med največje tovrstne sejemske prireditve 
v tem delu Evrope.

Petrol soustanovi Razvojni center 
za vodikove tehnologije

Petrol d.d., Ljubljana je 24. septembra 2008 
skupaj s podjetji Domel, d.d., INEA, d.o.o., 
TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o., ter Inštitutom 
Jožef Štefan in Kemijskim inštitutom 
Ljubljana podpisal pogodbo o ustanovitvi 
Razvojnega centra za vodikove tehnologije.
 

JULIJ 2008

Podpora projektu Želva išče 
prijatelja se uspešno nadaljuje

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave Petrol d.d., Ljubljana že nekaj let 
podpira dejavnosti v okviru projekta 
»Ohranimo bisere slovenskega morja«, med 
katere sodi akcija »Ohranimo želvo v 
slovenskem morju«. Projekt je prelomnica v 
odnosu širše družbe do problematike 
ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in 
življenjskih okolij.

Motokros v Orehovi vasi in gorska 
hitrostna dirka Petrol – Ferrari

Petrol d.d., Ljubljana je ponovno sponzoriral 
največjo mednarodno motokros prireditev v 
Sloveniji v Orehovi vasi ter gorsko hitrostno 
dirko Petrol – Ferrari v Ilirski Bistrici. Vsako 
leto privabita veliko tekmovalcev in 
gledalcev.

FEBRUAR 2008

Sodelovanje s Pošto Slovenije: 
»Petrol paket«

Na 10 bencinskih servisih je poskusno 
zaživela storitev »Petrol paket«, ki omogoča 
hitro, enostavno in priročno oddajanje 
paketov standardnih velikosti zunaj 
delovnega časa pošt.

6. gospodarski izziv – Slovenija, 
dežela zelene energije

Na sedežu družbe Petrol je potekal zaključni 
dogodek 6. gospodarskega izziva pod 
naslovom »Slovenija, dežela zelene energije 
– Bioetanol na Petrolovih bencinskih 
servisih« v organizaciji študentov društva 
TopEF. Predsednik uprave Petrola d.d., 
Ljubljana je najboljšim študentom podelil 
nagrade.

MAREC 2008

Petrol Plin se predstavi na 
mednarodnem sejmu DOM

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem sejmu DOM v Ljubljani, ki 
sodi med najbolj obiskane sejme s področja 
gradbeništva. Njegov program vsebuje tudi 
opremo za ogrevanje in hlajenje.

Zlato in srebrno priznanje na SOF-u

Petrol d.d., Ljubljana, je na 17. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu prejel zlato priznanje 
za »Vabilo partitura Carmen« za opero 
Carmen in srebrno priznanje za oglas 
»Dimnikar« za ekstra lahko kurilno olje 
Prima.

Petrol na zagrebškem Auto Showu 
2008

Petrol se je prvič predstavil na sejmu Avto 
Show v Zagrebu v družbi vodilnih 
avtomobilskih proizvajalcev in spremljajoče 
avtomobilske industrije.

MAJ 2008

Okolju prijazne rešitve Petrola na 
sejmih Energetika in Terotech v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je s svojo dejavnostjo 
okolju prijaznih energij predstavil na dveh 
pomembnih specializiranih sejmih v Celju, 
14. mednarodnem sejmu Energetika in 13. 
mednarodnem sejmu Terotech – Vzdrževanje.

Ustanovljena  Evrosredozemska 
univerzitetna fundacija (EMUNI)

Družba Petrol d.d., Ljubljana je sopodpisnica 
ustanovne listine EMUNI in pristopnica k 
fundaciji, ki bo znanja željnim omogočila 
študij na novoustanovljeni univerzi v 
Portorožu.

Petrol na mednarodni konferenci 
investo.si 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
evropskih in svetovnih organizacij delničarjev 
in investitorjev, ki ga je organiziralo 
Vseslovensko združenje malih delničarjev. 
V okviru srečanja je potekala tudi konferenca  
investo.si.

Impresionizem je časopis duše.
Henri Matisse

Vse leto 
smo delili 

Skupina je odprta 
kompozicija. Na tisoče 
trenutkov, posameznih in 
skupnih, smo ujeli v številkah, 
gibanjih in zgodbah tega 
poročila. Kot impresionisti. 
Njihova dela iz zbirke Petrola 
so bila simbolni označevalec 
leta s prvo javno predstavitvijo 
mojstrovin v decembru lani in 
navdih teh strani. 

Skupino ocenjuješ po tem, 
kar naredi tam, kjer deluje. 
Spoštovanja idej, ki prihajajo, 
ni brez spoštovanja vrhunskih 
del, ki so bila ustvarjena. 
Tako razmišljamo in delujemo 
tudi danes. Zato del svojega 
truda in sredstev vlagamo 
v svetove, od koder črpamo 
navdih za ustvarjanje. Vemo, 
da se dobra energija vrača.  

Zato se poklanjamo slovenskim 
impresionistom, mednarodnim 
mojstrom ustvarjanja trenutkov, 
katerih pogled na minevanje 
časa, igre svetlobe in energije 
nam predstavlja brezčasni 
navdih, dviguje pogled in 
zadržuje dih.

poglede,

trenutke

Minilo je nekaj časa, 
preden se je javnost 
naučila, da ocena 
impresionistične slike 
zahteva, da stopiš 
nekaj korakov nazaj in 
uživaš v čudežu videnja 
begajočih lis, ki se 
naenkrat združijo v eno 
in oživijo pred našimi 
očmi.

“

”
Ernst Gombrich

V letnem poročilu smo 
uporabili slikarske motive iz 
zbirke Petrola – Slovenski 
impresionisti [1]. 
Za strokovno pomoč se 
zahvaljujemo Andreju 
Smrekarju in Milošu Bašinu. 
Vam pa za ogled razstave in 
branje našega poročila.

in 
uspehe. 

Matej Strnen: Benetke (1905-1920), str. 50; 

Rihard Jakopič: Pogled na gore (1920), str. 62; 

Matija Jama: Hrastje (ok. 1925-1930), str. 74;  

Matija Jama: Belokranjski motiv (ok. 1935), str. 86; 

Matej Strnen: Sedeča (ok. 1937), str. 103; 

Ivan Grohar: Pobiralec krompirja (1910), str. 126.

[1] Izbrana dela po poglavjih 
v letnem poročilu:

vtise,
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in družbe Petrol d.d., Ljubljana  
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Trenutek v rasti skupine.
To je leto.
V vsakem njegovem delčku se delijo,  
kalijo in združujejo -
energije, strasti in sanje.
Nihče ni rekel, da bo lahko.
Redki, da bo uspešno. 
To je zgodba letošnjega poročila.
Posvečamo ga vsem, 
ki znajo v energiji trenutka 
videti lepoto sveta.
Impresionistom.
Nekaj, za kar je vredno uresničevati drzno 
in nadaljevati začeto.
Vse drugo, tudi med vrsticami strani,
boste najbolje ocenili – sami.

impresivno
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Izjava uprave

Člani uprave in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v skladu s 60.a 
členom zakona o gospodarskih družbah zagotavljajo, da je letno poročilo 
skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2008, vključno z izjavo 
o upravljanju,  sestavljeno in objavljeno v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah, zakonom o trgu finančnih inštrumentov ter mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja.

Člani uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki jo sestavljajo Marko Kryžanowski, 
predsednik uprave, Igor Irgolič, podpredsednik uprave, mag. Alenka Vrhovnik 
Težak, članica uprave, Boštjan Napast, član uprave in Bojan Herman, delavski 
direktor, v skladu s 110. členom zakona o trgu finančnih inštrumentov 
izjavljajo, po njihovem najboljšem vedenju:
  da je računovodsko poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana 

za leto 2008  sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja in da je resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, 
finančnega položaja in poslovnega izida družbe Petrol d.d., Ljubljana in 
drugih družb, vključenih v konsolidacijo, kot celote;

  da poslovno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 
2008 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega 
finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim 
družba Petrol d.d., Ljubljana in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot 
celota izpostavljene.

Marko Kryžanowski  
Predsednik uprave 

Igor Irgolič
Podpredsednik uprave

PETROL d.d., 
LJUBLJANA

mag. Alenka Vrhovnik Težak
Članica uprave

Boštjan Napast
Član uprave

Bojan Herman
Delavski direktor
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Poudarki poslovanja v letu 2008

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 + ustvarjeni dobički skupaj obvladovanih in 
pridruženih podjetij v letu dni      

3  Dobičkovnost 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, upoštevani 
pri izračunu HIR, vključujejo vse stroške, ki vsebinsko pomenijo stroške dela

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 

SKUPINA PETROL EM

DOSEŽENO
DOSEŽENO 

2007

 INDEKS 
2008 PRED 

SLABITVIJO / 
2007

2008 PRED 
SLABITVIJO 2008

Čisti prihodki od prodaje mrd EUR 2,9 2,1 140

Kosmati poslovni izid mio EUR 285,0 235,7 121

Operativni poslovni izid1 mio EUR  61,8     -80,7 46,4 133

Poslovni izid iz poslovanja mio EUR 69,7 -72,9 50,5 138

Čisti poslovni izid mio EUR 59,4 -54,8 53,3 111

Kapital mio EUR 477,7 363,5 439,5 109

Bilančna vsota mio EUR 1.323 1.209 1.115 119

EBITDA2 mio EUR 120 -23 87 137

Dobičkovnost operativnega poslovanja3 1,28 0,78 1,25 102

HIR4 1,76 0,00 1,65 107

Zadolženost5 1,04 1,34 0,95 109

Čisti poslovni izid na kapital % 12,95 - 12,74 102

Čisti poslovni izid na delnico6 EUR 23 -31 22 104

Tečaj delnice na zadnji dan trgovalnega leta EUR 269 908 30

Količinska prodaja proizvodov iz nafte mio ton 2,5 2,1 119

Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in drugega trgovskega blaga mio EUR 374 263 142

Naložbe v stalna sredstva mio EUR 140,8 253,1 56

Število zaposlenih (skupaj z zaposlenimi na franšiznih bencinskih servisih)  
na dan 31. 12.

3.536 2.944 120

Število maloprodajnih mest na dan 31. 12. 425 380 112
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Poslovni izid iz poslovanja2 
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1 DAS = dopolnilni asortiment, OTB = ostalo trgovsko blago
2 Pred slabitvijo naložb v letu 2008
3  EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija + ustvarjeni dobički skupaj obvladovanih in 

pridruženih podjetij v letu dni
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Poslovanje v zaostrenih razmerah, 
pred nami pa nove odgovornosti  

Skupina Petrol je največja slovenska energetska skupina, ki prerašča 
v pomembnega regionalnega ponudnika celostnih energetskih in 
okoljskih proizvodov ter storitev. Leto 2008 so zaznamovala burna 
gibanja na naftnem in finančnih trgih. Skupina je tudi v spremenljivih 
pogojih poslovanja sledila in uresničevala svoje strateške usmeritve. 
Izpolnili smo zadane prodajne načrte in se pripravili na prihajajoče 
izzive. Nove ideje in načrti so najboljše sredstvo proti negotovosti.

  

Primarno področje našega poslovanja ostaja naftno-trgovska dejavnost. 
Tu nadgrajujemo vodilno vlogo na domačem trgu s pospešeno širitvijo 
poslovanja na tuje trge. Lokacijsko razvejana in strateško postavljena mreža 
bencinskih servisov, ki voznikom ponuja več kot le servisno mesto, je ena 
naših poglavitnih konkurenčnih prednosti. V letu 2008 smo posebno pozornost 
namenili nadaljnjemu razvoju energetske dejavnosti, saj smo dejavno pričeli  
s širitvijo oskrbe z zemeljskim plinom na srbski trg, v Sloveniji pa smo z 
nakupom Toplarne Hrastnik obogatili celostno energetsko ponudbo.

Izpolnili smo prodajne načrte, usklajenost, preglednost 
in preudarnost pa ohranjajo poslovno trdnost

Zaostritev razmer na trgih je zahtevala dodatno prilagodljivost in 
pripravljenost. Pri obsegu prodaje naftnih derivatov in trgovskega blaga doma 
in v tujini v letu 2008 vplivov gospodarske recesije še nismo čutili. Prodajni 
rezultati so presegli tako načrtovane kot dosežene v letu 2007. Zaradi vpetosti 
v dogajanja na finančnem in kapitalskem trgu pa smo v skupini Petrol čutili 
posledice svetovne finančne krize v obliki manjše ponudbe dolgoročnih 
finančnih sredstev in negativnih gibanj na kapitalskem trgu, ki so vplivala na 
vrednost Petrolove delnice. Uprava družbe je že oktobra 2008 sprejela ukrepe, 
s katerimi se je odzvala na finančno krizo in zaostrene pogoje poslovanja, pri 
čemer smo še posebno pozornost namenili investicijski dejavnosti.

Petrol d.d., Ljubljana je skupaj obvladovana in pridružena podjetja, zaradi 
zanesljivejše in ustreznejše informacije, prikazal v izkazih po pošteni vrednosti. 
Zaradi finančne krize je Petrol na podlagi preveritve znakov za morebitne 
slabitve naročil tudi vrednotenja naložb. Posledično smo določene naložbe 
slabili, kar se odraža na rezultatih poslovanja Petrola. 

SKUPINA 
PETROL
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Kje deluje skupina Petrol

Avstrija

Slovenija

Hrvaška

Bosna in
Hercegovina

Črna gora

Albanija

Srbija Ciper

Kosovo

Neugodne razmere predstavljajo preizkušnjo in izziv trajnostnim zavezam. 
Dejavniki dobrega poslovanja v letu 2008 so znani. Med njimi so spoštovanje 
okolja, zanesljivost oskrbe in strateška prisotnost z mrežo prek štiristotih 
bencinskih servisov, predvsem pa naši zaposleni z znanjem, energijo in 
iskanjem inovativnih rešitev. Odgovornost, odprtost in poslovna trdnost - to so 
temelji uspeha tudi v negotovem letu 2009. Tako bo delovala skupina Petrol.

NA DAN 
31. DECEMBRA 2008
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Zaokroženost izbire  
in zanesljivost oskrbe

Ustvarjati vrhunsko  
in vedno bolj trajnostno

Skrb v delovanju,  
spoštovanje v sodelovanju  
in odgovornost v uresničevanju

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 ponujamo voznikom vse, kar potrebujejo za varno in udobno pot, 
gospodinjstvom pa zagotavljamo vso toploto, ki jo potrebujejo za dom –  
na dom. 

POSLANSTVO

VIZIJA

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

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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To dosegamo in 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 okoljskih projektov.

7.  Gradili bomo poslovno odličnost in kakovost poslovanja, skrbeli za 
zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.

8. Predvsem pa – povečevali bomo vrednost podjetja za lastnike.

STRATEŠKI CILJI 
SKUPINE PETROL 

2006–2010





Poročilo predsednika uprave
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Leto prodajne rasti  
in pravih ukrepov

Za nami je dinamično leto. Ni bilo lahko, dobri prodajni rezultati sploh 
ne tako samoumevni. V spremenljivih in zaostrenih razmerah smo 
nadaljevali trende rasti, saj smo na  prodajnem področju izpolnili in 
celo presegli večino ciljev. In morda najpomembnejše - pripravili smo 
se na leto 2009. Pravočasno. 

Pripravili smo se na spremenjene tržne razmere, ki nas čakajo v letu 
2009. Nekatere med njimi so zaznamovale že drugo polovico leta 
2008 in žal povzročile tudi padec vrednosti delnice. S tem gotovo ne 
moremo biti zadovoljni, a edina stvar, ki nam bo prinesla vrednost in 
potrdila vlogo dobrega energetskega partnerja tudi na tem področju, je 
zgolj ena - dobro poslovanje. V tem smo dobri. Zato gremo v leto 2009 
z novimi načrti in brez strahu. 

  

V letu 2008 smo kljub zaostrenemu poslovnemu okolju uresničili večino 
načrtov. Ustvarili smo rekorden skupni prihodek v višini 2,9 mrd EUR, kar 
predstavlja 40-odstotno rast glede na leto 2007. 

Zaradi padca tečajev vrednostnih papirjev kot posledice vsesplošne finančne 
krize v letu 2008 smo določene naložbe slabili, pri čemer smo sledili načelu 
konzervativnosti. Poslovni izid iz poslovanja je tako znašal -72,9 mio EUR 
oziroma 69,7 mio EUR pred slabitvijo naložb. Čisti poslovni izid znaša  
-54,8 mio EUR oziroma 59,4 mio EUR pred slabitvijo naložb. 

Delničarjem smo za poslovno leto 2007 izplačali dividende v višini 5,90 EUR 
na delnico. Tako uresničujemo eno naših prvih načel dobrega gospodarjenja – 
stabilno dividendno politiko, ki omogoča zanesljiv razvoj skupine tudi jutri. 
Skladno s tem je uprava družbe kljub negativnemu čistemu poslovnemu izidu 
za leto 2008, predlagala izplačilo dividend za poslovno leto 2008, ki se bo 
črpalo iz akumuliranih dobičkov preteklih let.

POROČILO 
PREDSEDNIKA 

UPRAVE

2008 ŽE TRETJE 
LETO ORGANSKE 

ŠIRITVE IN POZITIVNIH 
PRODAJNIH GIBANJ
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Kot posledica borznega zloma in rastoče krize na globalnih finančnih trgih je 
padla tržna vrednost naše družbe. Seveda se ne moremo slepiti, da ne delimo 
zgodbe ostalega slovenskega in svetovnega gospodarstva, a obenem zaradi 
diverzifikacije, regionalne razpršenosti in strateškega pomena naših dejavnosti 
– energetika in ekologija sta dve ključni strateški usmeritvi naše skupine – lažje 
blažimo tržne turbulence. 

Realizirali smo 40 % višje prihodke od prodaje 

V skupini Petrol pokrivamo in povezujemo štiri poslovna področja – naftno in 
plinsko dejavnost ter energetiko in okoljsko dejavnost. Na vseh koordinatah 
našega delovanja smo tudi lani ustvarili zelo dobre prodajne rezultate.  
V primerjavi s preteklim letom smo za 19 odstotkov povečali prodajo 
proizvodov iz nafte. Ohranili smo strukturo prodaje po trgih – v Sloveniji tako 
prodamo štiri petine, na trgih JV Evrope pa preostalih 20 odstotkov celotne 
količinske prodaje proizvodov iz nafte.  V primerjavi z letom 2007 smo 
kar za 42 odstotkov povečali prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega 
trgovskega blaga. To kaže, da znamo s prijaznostjo, konkurenčnostjo in dobro 
ponudbo na naših bencinskih servisih prisluhniti in zadovoljevati realne potrebe 
uporabnikov. Skupina Petrol je imela konec leta 2008 maloprodajno mrežo 425 
bencinskih servisov. Najbolj veseli smo, da kupci tudi po zadnjih raziskavah na 
bencinske servise ne gledajo več kot zgolj na servisna mesta za njihova vozila, 
temveč kot na prodajno udobno okolje in postanek za njih in njihove najbližje. 

Dobro rast smo v letu 2008 uresničili tudi na področju plinske oskrbe. Prodajo 
utekočinjenega naftnega plina smo povečali za 18, prodajo zemeljskega plina 
pa za 136 odstotkov. Pridobili smo 3 nove koncesije in tako konec leta 2008 
upravljali že s sedemindvajsetimi. Kupce smo konec preteklega leta oskrbovali 
prek 2.000 plinohramov, povečali pa smo tudi prodajo toplotne in električne 
energije, kar kaže na uspešnost tržnega zaokroževanja naše ponudbe. Prodali 
smo 345.988 MWh električne in 53.104 MWh toplotne energije, kar v prvem 
primeru predstavlja 3-odstotno, v drugem pa 17-odstotno prodajno rast glede 
na leto 2007. V skladu s strateškimi načrti in trajnostnimi cilji našega delovanja 
smo nadgrajevali in nadaljevali projekte učinkovite rabe energije ter pripravljali 
nove poslovne korake  za našo okoljsko dejavnost. Alternativni viri, učinkovita 
raba in soproizvodnja energije vztrajno pridobivajo pomen v strukturi 
dejavnosti skupine Petrol.

DOBRA PRODAJA 
IN NADALJEVANJE 

ŠIRITVE
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Rast prodaje je potrdilo dobrega dela. Cenimo vsako idejo, ki jo dobimo od  
vas ali energetskih vizij na vsakoletnih študentskih projektnih natečajih.  
Tako postajamo boljši. Kot sodelavci, partnerji in energetski strokovnjaki.

Leto 2008 so zaznamovala nepredvidljiva gibanja in prvi znaki zaostrenih 
tržnih in finančnih razmer. Naloga, ki smo ji posvetili posebno pozornost, 
je bilo sprejemanje ustreznih ukrepov. Hitre reakcije na podlagi modela 
upravljanja s tveganji so se v tem primeru spet izkazale za ključne pri 
ohranjanju dolgoročne stabilnosti poslovanja. Med drugim smo optimizirali 
obratna sredstva in začeli izvajati program omejevanja terjatev. Morali smo  
tudi prilagoditi in ponovno ovrednotiti našo naložbeno politiko: investicijski 
načrt je zahteval dodatno tehtanje potez in procesov. 

Dobra boniteta je valuta trdnosti in zagotovilo  
zanesljive rasti 

Neugodna finančna klima v minulem letu se je pokazala v ceni denarja, ki 
je občutno poskočila. Finančna trdnost in likvidnost ostajata osnovni enoti 
preudarnosti in načrtovanja. Dobro načrtovanje in stabilnost pa omogočata 
eno najpomembnejših valut poslovanja – dobro boniteto skupine, ki zagotavlja 
dovolj odprte pogoje pri bankah in potrebno oporo pri rasti poslovanja. 

Finančna vrednost se morda res dokazuje na borzi, a jo zaznamuje tudi vrsta 
dejavnikov, ki so večji od posameznega podjetja. Dobro poslovanje kaže rast 
ključnih kazalcev. Konkurenčnost in kakovost naše energetske ponudbe se bo, 
kot vedno, dokazala na prodajnem mestu. Kako dobri smo bili, lahko najbolj 
kritično ocenijo naši delničarji. Kako dobri bomo, bodo z zaupanjem pokazali 
naši kupci.

Nadaljevali smo prizadevanja glede aktivnejšega upravljanja v pridruženi 
družbi Istrabenz. Ta temeljijo na premisleku, dialogu in moči argumentov, 
na podlagi katerih še vedno verjamemo v možne sinergije med obema 
družbama. Seveda pa mora tudi ta naložba, kot vse v našem portfelju ali 
delovanju skupine, prinašati ustrezen donos našim lastnikom. Zaradi razmer 
na kapitalskem trgu smo konec leta naročili neodvisno cenitev vrednosti 
Istrabenza za potrebe računovodskega poročanja.

PRAVOČASNO 
SPREJETI UKREPI 

ZA STABILNO 
POPOTNICO 

POSLOVANJU
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Izpolnitev naložbenih načrtov je tudi lani podpirala širitev skupine v regiji. 
Nadaljevali smo z izgradnjo celovite oskrbe z zemeljskim plinom v Srbiji.  
Z nakupom družbe Euro - Petrol d.o.o. smo izpolnili enega naših strateški ciljev 
in postali druga največja družba po številu bencinskih servisov na Hrvaškem. 
Tako utrjujemo položaj skupine na trgih JV Evrope. Posebno pozornost 
namenjamo tudi zagotovitvi skladiščnih zmogljivosti in logističnim potem na 
vseh trgih, kjer delujemo.

Strateški cilji so vodilo našega poslovanja. Glede teh čutimo v skupini posebno 
obliko pripadnosti, posebno obliko odgovornosti. Obenem niso nikakršna 
skrivnost. Želimo ponuditi vse vrste energije na enem mestu, pri tem pa v 
svojem produktnem in storitvenem portfelju zagotavljati vedno bolj čiste 
oblike, brez negativnih vplivov na okolje. Temu smo vsako leto bližje.

Lani smo tako v Kopru odprli prvi bencinski servis s sončno elektrarno,  
ki predstavlja na pogled simboličen, a zelo pomemben trajnostni mejnik  
v delovanju skupine. Naš cilj je energetsko samozadosten bencinski servis, 
ki bi čimbolje izkoriščal obnovljive vire energije. Poleg sistematiziranega 
trajnostnega ravnanja z odpadki, okoljske varnosti po najvišjih standardih, 
čiščenja odpadnih voda z biološkimi čistilnimi napravami in uvajanja najboljših 
tehnoloških praks – se kaže naš razvoj tudi v smeri uvajanja obnovljivih virov 
energije.  

Petrol sodi med strateške naložbe Republike Slovenije. Zato razmišljamo, 
razvijamo in uresničujemo vpetost naše energetske ponudbe v slovenski prostor 
in na trge JV Evrope.  

Primer dobre prakse strateške širitve v minulem letu predstavlja nakup Toplarne 
Hrastnik. Tako zaokrožujemo celotno energetsko ponudbo, ki temelji na čim 
boljši izkoriščenosti, sinergijah in soproizvodnji različnih vrst energije na  
zaokroženih območjih. Nekaj, kar že leta zagotavljamo in širimo na zaokro-
ženih gospodarskih območjih Ravne na Koroškem in v Štorah. Premišljena 
širitev, nova strokovna in poslovna sodelovanja, predvsem pa družbena in  
energetska odgovornost predstavljajo pravo smer organske rasti skupine. 

Kriza še ni minila. Čas finančnih negotovosti predstavlja poleg poslovnega 
izziva  tudi odlično priložnost za premislek in dokazovanje odgovornosti do 
družbenega in naravnega okolja, kjer delujemo. V letu 2008 smo med drugim 

PONUDITI VSE 
VRSTE ENERGIJE NA 
ENEM MESTU, BREZ 

NEGATIVNIH VPLIVOV 
NA OKOLJE

KAKO NAPREJ? 
PREUDARNO IN 

ODLOČNO 

ŠIRITEV 
POSLOVANJA 

V REGIJI
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prinesli kanček sreče na tisoče otroških obrazov z darilno akcijo zbiranja igrač 
Podari igračo in nasmeh. Nadaljevali smo sodelovanja z okoljevarstvenimi 
organizacijami in strokovnjakom konkretno pomagali pri učinkovitejšem 
opazovanju delfinov. Prvič smo javno predstavili dragoceno slikarsko zbirko 
Petrola – Slovenski impresionisti. Najmanj, kar lahko naredimo, je to, da nekaj 
vrnemo okolju, ki nam pomaga delovati, ustvarjati in plemenititi. 

Stvari in življenje je treba najprej spoznati, se znati pripraviti in spoštovati. 
Tako delujemo v Petrolu, tudi s pomočjo sistema prepoznavanja in 
obvladovanja tveganj. Današnji čas zahteva nekaj potrpljenja, a ponuja tudi 
priložnosti, ko lahko določene dejavnosti stabilizirajo poslovanje.

Vse to ne bi bilo mogoče ustvariti brez naše največje dragocenosti – vseh 
sodelavcev. Njihova predanost, iznajdljivost in znanje me navdajajo z 
zaupanjem. S tako ekipo, s tem mislim na vse Petrolovce, je lahko snovati in 
ustvarjati. Tudi takrat, ko zaostrene razmere zahtevajo prave ukrepe. 

Najdragocenejša energija je v nas samih. Preliva se v sodelovanju, bogati s 
plemenitostjo in gradi s kritičnostjo. Navdušuje nas z željo po znanju in vedno 
znova zaživi z umetnostjo poslušanja. 

Nihče ni rekel, da bo lahko. Prav gotovo pa bo leto 2009 polno izzivov. 

In mi smo pripravljeni na njih. 

Marko Kryžanowski  
Predsednik uprave 

NAJDRAGOCENEJŠE 
SE ROJEVA  

V NAS SAMIH
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Dobri prodajni rezultati

V skupini Petrol smo v letu 2008 pri prodaji naftnih derivatov in 
trgovskega blaga doma in v tujini dosegli dobre prodajne rezultate,  
saj na tem področju še ni bilo čutiti vpliva gospodarske recesije. 
Negativne vplive svetovne finančne krize smo konec leta 2008 občutili 
prek zmanjšane in dražje ponudbe dolgoročnih finančnih virov doma  
in v tujini, hkrati pa se je poslabšala tudi likvidnost pri naših kupcih. 

  

Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na poslovanje skupine Petrol v letu 
2008, 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 v zadnjem kvartalu leta 2007 in v začetku leta 2008. Dogajanja na 
svetovnem finančnem trgu in posledično tudi na slovenskem trgu vrednostih 
papirjev so dejavniki, ki so dodatno vplivali na poslovanje skupine Petrol. V 
letu 2008 smo tako zaradi zanesljivejše in ustreznejše informacije prikazali 
naložbe po pošteni vrednosti. Zaradi padca tečajev vrednostnih papirjev, kot 
posledice vsesplošne finančne krize v letu 2008, pa smo določene naložbe 
slabili, kar je vplivalo tudi na višino ustvarjenega čistega poslovnega izida.

V skupini Petrol smo v letu 2008 ustvarili 2,9 mrd EUR čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 40 odstotkov več kot v letu 2007. 

Kosmati poslovni izid od prodaje je znašal 285,0 mio EUR, kar je  
21 odstotkov več kot v leta 2007. Na višino kosmatega poslovnega izida  
v letu 2008 so v primerjavi z realizacijo leta 2007 vplivali:
  20 odstotkov višja količinska prodaja pogonskih goriv (motorni bencini in 

dieselsko gorivo), 
  19 odstotkov višja količinska prodaja ekstra lahkega kurilnega olja,
  42 odstotkov višji prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega 

trgovskega blaga ter
  višja količinska prodaja ostalih proizvodov iz nafte (bitumen, utekočinjen 

naftni plin, petrolejske frakcije, …).

Stroški iz rednega poslovanja skupine Petrol so v letu 2008 znašali  
224,8 mio EUR, kar je 16 odstotkov več kot v letu 2007, predvsem zaradi 
širitve poslovanja skupine Petrol.

ANALIZA POSLOVANJA 
SKUPINE PETROL

POVEČALI SO SE 
ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE IN KOSMATI 
POSLOVNI IZID

40 % rast čistih 
prihodkov od prodaje 
glede na 2007
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Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2007 povečali predvsem na račun 
stroškov energije ter stroškov materiala za vzdrževanje objektov in opreme. 
Stroški storitev so znašali 112,8 mio EUR in so bili višji v primerjavi z 
realizacijo leta 2007 za 12 odstotkov. V primerjavi z letom 2007 so se zaradi 
novih bencinskih servisov zvišali prispevki za poslovanje ob avtocestah 
ter stroški franšize. Slednji so višji tudi na račun zakonsko določenega 
usklajevanja plač z inflacijo. Posledica višje prodaje ekstra lahkega kurilnega 
olja so višji stroški prevozov blaga, zaradi višjih maloprodajnih cen naftnih 
derivatov pa so se povečali stroški plačilnega prometa. Povečali so se tudi 
stroški vzdrževanja objektov in opreme. Zaradi novo pridobljenih koncesij 
za distribucijo plina so se povečali tudi stroški koncesijskih dajatev. Nižji v 
primerjavi z letom 2007 pa so stroški sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru, 
ki se v enaki višini izkazujejo med drugimi poslovnimi prihodki. Stroški 
amortizacije so bili v primerjavi z letom 2007 višji za 16 odstotkov na račun 
novih bencinskih servisov ter vključitve novih družb v skupino Petrol. Stroški 
dela so za 12 odstotkov višji od realizacije leta 2007 predvsem na račun novega 
zaposlovanja ter novih družb v skupini Petrol, pa tudi na račun zakonsko 
določenega usklajevanja plač z inflacijo.

Dodatno je bilo konec leta 2008 zaradi slabitev naložb skupaj obvladovanih 
in pridruženih družb evidentiranih še 142,6 mio EUR odpisov vrednosti, z 
vplivom na čisti poslovni izid v višini 114,2 mio EUR. Skupno so torej stroški 
iz poslovanja skupine Petrol v letu 2008 znašali 367,4 mio EUR.

Operativni poslovni izid1 pred slabitvijo naložb je v letu 2008 znašal 61,8 
mio EUR, kar je 33 odstotkov več kot v letu 2007. Dobičkovnost operativnega 
poslovanja2 pred slabitvijo naložb je v letu 2008 znašala 1,28, kar pomeni, 
da je bila ustvarjena 28-odstotna dodana vrednost nad stroški iz poslovanja, 
medtem ko je v letu 2007 znašala 1,25. Produktivnost stroškov dela (HIR)3 
pred slabitvijo naložb je v letu 2008 znašala 1,76, kar pomeni, da je bila 
ustvarjena 76-odstotna dodana vrednost nad stroški dela, in presega HIR, 
realiziran v letu 2007, ki je znašal 1,65.

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  Dobičkovnost operativnega poslovanja = kosmati poslovni izid od prodaje / stroški iz poslovanja, ki ne 
vključujejo ekološke amortizacije in stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru.

3  HIR (Human investment ratio) = (operativni poslovni izid + stroški dela) / stroški dela. Stroški dela, upoštevani 
v izračunu HIR, vključujejo vse stroške, ki vsebinsko pomenijo stroške dela.
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EBITDA skupine Petrol po dejavnostih

Naftna dejavnost v Sloveniji 71 %
Naftna dejavnost na trgih JV Evrope 10 %
Plinska, okoljska ter ostala energetska dejavnost 19 %

V skupini Petrol smo v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 realizirali 13,0 mio 
EUR manj neto finančnih prihodkov. Na to so najbolj vplivali neto odhodki 
za obresti, ki so se povečali zaradi intenzivnih naložbenih dejavnosti v zadnjem 
četrtletju leta 2007, ko smo pridobili lastniški delež v podjetju Istrabenz d.d.,  
ter širjenja dejavnosti na trge JV Evrope z ustanavljanjem oziroma prevzem-
anjem družb na teh trgih, ter višjih obrestnih mer, ki so posledica svetovne 
finančne krize. 

Poslovni izid pred davki pred slabitvijo naložb je v letu 2008 znašal 72,5 
mio EUR, kar je 9 odstotkov več kot v letu 2007. 

Čisti poslovni izid upoštevaje slabitev naložb je bil dosežen v višini -54,8  
mio EUR, čisti poslovni izid pred slabitvijo naložb pa je bil dosežen v višini 
59,4 mio EUR in je od čistega poslovnega izida realiziranega v letu 2007 višji 
za 11 odstotkov. To dodatno potrjuje, da je skupina Petrol na področju rednega 
poslovanja dosegla odlične rezultate.

Poslovni izid iz poslovanja pred slabitvijo naložb je v letu 2008 znašal 69,7 
mio EUR, kar je 38 odstotkov več kot v letu 2007. EBITDA4 pred slabitvijo 
naložb smo realizirali v višini 119,8 mio EUR in je 37 odstotkov višji od 
realiziranega v letu 2007. 71 odstotkov EBITDA je bilo ustvarjenega z naftno 
dejavnostjo5 v Sloveniji, 10 odstotkov z naftno dejavnostjo na trgih JV Evrope, 
preostalih 19 odstotkov EBITDA pa je bilo ustvarjenega s plinsko, okoljsko ter 
ostalo energetsko dejavnostjo. 

4  EBITDA= poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija + ustvarjeni dobički skupaj obvladovanih in 
pridruženih podjetij v letu dni. 

5  Naftna dejavnost vključuje dopolnilno dejavnost prodaje dopolnilnega asortimenta.
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GIBANJE SREDSTEV  
IN OBVEZNOSTI

Struktura bilance stanja na dan 31. 12. 2008

Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo 
opredmetena osnovna sredstva, ki znašajo 559,3 mio EUR, in dolgoročne 
naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe, ki znašajo 145,4 mio EUR. 

Obvladovanju kratkoročnih sredstev, ki predstavljajo 33 odstotkov sredstev 
skupine Petrol, posvečamo v skupini Petrol še posebno pozornost. Obseg 
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.

Med kratkoročnimi sredstvi so se na zadnji dan obravnavanega obdobja glede 
na stanje konec leta 2007 najbolj povečale poslovne terjatve, in sicer za  
20 odstotkov, medtem ko je vrednost zalog višja le za 4 odstotke. Na višino 
poslovnih terjatev vpliva predvsem vključitev nove odvisne družbe Euro - 
Petrol d.o.o. v skupino Petrol, medtem ko se je vpliv finančne krize začel kazati  
v obliki zmanjšane likvidnosti pri kupcih šele v zadnjih dveh mesecih leta 
2008. Kljub temu terjatve še vedno uspešno obvladujemo. Na vrednost zalog 
konec leta 2008 je vplivala višja količina blaga v zalogah, saj je bila konec leta 
2007 le-ta izjemno nizka. Dodaten vpliv na količino blaga v zalogah je imelo 
zagotavljanje višje kvalitete blaga ter vključitev nove odvisne družbe Euro - 
Petrol d.o.o. v skupino Petrol. Vpliv rasti obsega zalog na vrednost zalog je 
omilil padec cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu.

USPEŠNO 
UPRAVLJANJE 

Z OBRATNIM 
KAPITALOM
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Celotna sredstva skupine Petrol so na zadnji dan leta 2008 znašala 1,2 mrd 
EUR, kar je 8 odstotkov več kot konec leta 2007.
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Širitev poslovanja konec leta 2007 je vplivala tudi na kazalce zadolženosti na 
zadnji dan leta 2008. Razmerje med finančnimi obveznostmi7 in kapitalom 
(kazalnik D/K) je bilo na zadnji dan leta 2008 1,34, medtem ko je bilo konec 
leta 2007 0,95. Koeficient finančnega vzvoda8 je konec obravnavanega 
obračunskega obdobja znašal 57 odstotkov, medtem ko je konec leta 2007 
znašal 48 odstotkov.

Kapital, neto dolg in koeficient finančnega vzvoda

FINANČNI TOKOVI Vsi zgoraj našteti dejavniki so vplivali na višino in obseg finančnih tokov. 
Čisti finančni tokovi iz poslovnih aktivnosti so v letu 2008 znašali 40,2 mio 
EUR, kar je 39,7 mio EUR več kot v letu 2007. Na njihovo višino je pozitivno 
vplivala dobra prodaja proizvodov iz nafte, drugega blaga in storitev, medtem 
ko je bil vpliv obratnega kapitala na višino ustvarjenih denarnih tokov 
negativen. Presežek čistih finančnih tokov iz poslovnih aktivnosti oziroma 
ustvarjena lastna sredstva je skupina Petrol uporabila za naložbene aktivnosti, 
izplačilo dividend in vračanje posojil, manjkajoča sredstva pa si je zagotovila 
pri bankah.

6 Poslovne terjatve + zaloge – kratkoročne poslovne obveznosti
7 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti
8  Finančni vzvod = (finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti) / (kapital + finančne obveznosti – denar 

in denarni ekvivalenti)
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Gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu, vključitev novih 
odvisnih družb v skupino Petrol ter vpliv finančne krize na poslovanje skupine 
Petrol, predvsem v zadnjih dveh mesecih leta 2008, so dejavniki, ki so vplivali 
na to, da je imela skupina Petrol v povprečju vezana denarna sredstva v 
poslovanju 13 dni oziroma 2 dni več v letu 2007. Na zadnji dan leta 2008 je 
imela tako skupina Petrol 140 mio EUR obratnega kapitala,6 kar je 33 mio EUR 
dodatnega obratnega kapitala več kot konec leta 2007. 
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VIZIJA 
DOLGOROČNEGA 

RAZVOJA

Petrol je s svojim poslovanjem v letu 2008 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 prodajnih rezultatov leta 2008 s strateškimi cilji kaže, da je bilo leto 
2008 s prodajnega vidika zelo uspešno. Splošno zadovoljstvo potrošnikov na 
bencinskih servisih v Sloveniji že presega ciljno vrednost 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 
zadovoljstva zaposlenih v skupini Petrol, s katerimi smo strateško načrtovane 
vrednosti za leto 2010 že presegli ali pa smo jim zelo blizu. 

Zaradi padca vrednostnih papirjev kot posledice vsesplošne finančne krize 
v letu 2008 smo določene naložbe slabili, kar je vplivalo tudi na višino 
ustvarjenega poslovnega izida. Vsi kazalniki finančne uspešnosti pred slabitvijo 
naložb izkazujejo vrednosti, ki že presegajo strateške cilje za leto 2010.
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CILJ KAZALEC EM

DOSEŽENO
CILJNE  

VREDNOSTI
2010

STOPNJA 
DOSEGANJA 

STRATEšKEGA CILJA 
V LETU 2008 PRED 

SLABITVIJO

2008 PRED 
SLABITVIJO

2008

Fi
na

nč
na

 u
sp

eš
no

st

Rast

Čisti poslovni izid mio EUR 59,4 -54,8 40,9

Čisti poslovni izid na kapital % 12,9 - 8,9

EBITDA1 mio EUR 119,8 -22,8 90,3

Optimiranje 
strukture 
kapitala

Dobičkovnost poslovanja2 1,5 0,9 1,5

EPS3 EUR/delnico 29 -27 20

K
up

ci

Ohranjanje 
tržnega 
deleža

Tržni delež v Sloveniji po številu bencinskih 
servisov

% 63
na ravni leta 2006 

(67)

Skrb za  
zadovoljstvo 
kupcev

Splošno zadovoljstvo potrošnikov na BS v 
Sloveniji4

med 0 in 100 82
vsaj na ravni leta 

2006 (80)

P
ro

ce
si

Rast

Število bencinskih servisov 425 458

Število plinskih koncesij 27 23

Število plinohramov 2.000 3.010

Čistilne naprave in drugi ekološki projekti št. PE 46.000 91.000

Število projektov TPF 9 23

Količinska prodaja proizvodov iz nafte mio t 2,5 2,1

Količinska prodaja zemeljskega plina mio m3 102 53

Prodaja električne energije  MWh 345.988 243.000

Distribucija električne energije  MWh 300.782 320.000

Prihodki od prodaje DAS in OTB mio EUR 374,0 283,7

Naložbenje mio EUR 140,8 61,6

Z
ap

os
le

ni

Skrb za 
zadovoljstvo 
zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih5

Indeks  
organizacijske 

klime
3,6

na ravni leta 2006 
(3,6)

Optimiranje 
števila 
zaposlenih

Število zaposlenih 3.536 3.250

Optimiranje 
stroškov 
dela

HIR6 0,0 1,6

Delež variabilnega dela plače v celotni plači, na 
podlagi individualne uspešnosti posameznika

% 20
rast variabilnega

dela v celotni plači

Razvoj 
zaposlenih

Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje  
in usposabljanje

% 70 90

Povprečno število pedagoških ur 
izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

število 
pedagoških ur

22 35

Uspešnost izpolnjevanja strategije in doseganja ciljev

1  EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija + ustvarjeni dobički skupaj obvladovanih in 
pridruženih podjetij v letu dni    

2  Dobičkovnost poslovanja = (EBITDA + stroški iz poslovanja) / stroški iz poslovanja. Stroški iz poslovanja ne 
vključujejo ekološke amortizacije in stroškov sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru

3 EPS = Čisti poslovni izid skupine Petrol / št. delnic brez lastnih delnic    
4  Na lestvici 0-100, vrednost 100 pomeni najvišje zadovoljstvo potrošnikov na BS   
5  Na lestvici 1-5, vrednost 5 pomeni visoko zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko klimo  
6  HIR (Human investment ratio) = (operativni poslovni izid + stroški dela)  / stroški dela. Stroški dela, upoštevani 

pri izračunu HIR, vključujejo vse stroške, ki vsebinsko pomenijo stroške dela  

ciljna vrednost kazalnika za leto 2010  
je bila dosežena oziroma presežena

doseženi rezultati v letu 2008 kažejo na potrebo po intenziviranju 
aktivnosti z namenom doseganja strateških ciljev v letu 2010

doseženi rezultat v letu 2008 kaže na ugoden trend,  
ki bo omogočil doseganje strateških ciljev v letu 2010

1,8
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januar 2008

  Kapitalski vstop v družbo Bio Goriva d.o.o.  
Petrol d.d., Ljubljana je dokapitaliziral družbo Bio Goriva d.o.o. in postal 
njen 25-odstotni lastnik. Družba Bio Goriva d.o.o. se ukvarja s predelavo 
biodiesla.

februar 2008

  Ustanovljen Petrol - Invest d.o.o. 
Petrol d.d., Ljubljana je ustanovil novo odvisno družbo Petrol - Invest d.o.o., 
ki se na trgu Črne gore ukvarja z investicijami v naftno dejavnost.

  Nakup 51-odstotnega deleža v družbi Euro - Petrol d.o.o. 
Petrol d.d. je odkupil 51-odstotni delež v družbi Euro - Petrol d.o.o., ki se na 
hrvaškem trgu ukvarja s trgovanjem s proizvodi iz nafte. Skupina Petrol je 
tako postala drugi največji naftni trgovec na Hrvaškem.

september 2008

  Nakup Toplarne Hrastnik d.o.o. 
Petrol d.d., Ljubljana je postal 100-odstotni lastnik družbe Toplarna  
Hrastnik d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo, proizvodnjo in prodajo toplotne 
energije. 

NOVE DRUŽBE  
V SKUPINI PETROL
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Oblikovanje cen naftnih derivatov

Vsak trg zahteva razumevanje svojih značilnosti. Skupina Petrol 
posluje v precej spremenljivem in nepredvidljivem gospodarskem 
okolju. Pomemben vpliv na poslovanje predstavljajo načini oblikovanja 
cen naftnih derivatov v državah, kjer poslujemo, oblikovanje cen 
preostalih energentov, cena nafte in tečaj ameriškega dolarja. 

  

Cene motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra lahkega kurilnega 
olja so se v Sloveniji do 8. oktobra 2008 oblikovale v skladu z uredbo o 
oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je veljala od 9. oktobra 2007. Po uredbi so 
se cene naftnih derivatov, ki so državno regulirane,  spreminjale vsakih štirinajst 
dni kot povprečna štirinajstdnevna borzna cena brez izločanja kotacij. 

Z 9. oktobrom 2008 je v veljavo stopila nova uredba o oblikovanju cen naftnih 
derivatov, ki bo veljala eno leto – do 9. oktobra 2009. Način izračunavanja 
maloprodajnih cen in modelska marža za naftne derivate (motorni bencini, 
dieselsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje), ki sta državno regulirana, ostajata 
nespremenjena. V izračunu maloprodajnih cen se od 15. decembra 2008 
dalje uporabljajo kotacije za motorne bencine in dieselsko gorivo izboljšane 
kvalitete.

Bruto marže proizvodov iz nafte v Sloveniji, ki jih določa model v fiksnem 
znesku in ob spremembah maloprodajnih cen ostajajo nespremenjene, so 
še vedno pod evropskim povprečjem. Pri motornih bencinih dosegajo 70 
odstotkov povprečne bruto marže v EU, pri dieselskem gorivu 66 odstotkov,  
pri ekstra lahkem kurilnem olju pa le 51 odstotkov.

Cene naftnih derivatov – motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra 
lahkega kurilnega olja – so na Hrvaškem prav tako državno regulirane. 
Oblikujejo se v skladu s »Pravilnikom o utvrđivanju cijena naftnih derivata«, 
ki je v veljavi od 4. januarja 2007. Cene se spreminjajo vsakih štirinajst dni 
po predpisani metodologiji ob pogoju, da se je cena pred dajatvami zvišala ali 
znižala za več kot 2 odstotka. 

Predpisana metodologija oblikovanja najvišje dovoljenih prodajnih cen goriv je 
podobna metodologiji, ki je v veljavi v Sloveniji, usklajevanje cen je vezano na 
spremembo borznih cen na naftnem trgu in spremembo tečaja dolarja glede na 
nacionalno valuto.

ODLOČUJOČI VPLIVI  
NA POSLOVANJE

SLOVENIJA

Nova vladna 
uredba bo veljala 
do 9. oktobra 2009

Bruto marže v 
Sloveniji še vedno 
pod evropskim 
povprečjem

HRVAŠKA
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Veliko vlogo pri določanju cen na hrvaškem trgu ima, kljub modelu, vodilna 
naftna družba INA, ki oblikuje maloprodajne cene na svojih bencinskih servisih 
pod ravnijo najvišje dovoljenih cen. Zato se lahko dejanske maloprodajne cene 
na bencinskih servisih posameznih naftnih družb razlikujejo.

Prodajne cene naftnih derivatov na trgu Bosne in Hercegovine niso državno 
regulirane in se oblikujejo prosto po pogojih trga. Spreminjajo se tedensko, 
pri čemer v Federaciji Bosni in Hercegovini tri dni pred uporabo novih 
maloprodajnih cen trgovci o tem obvestijo federalno ministrstvo trgovine, 
medtem ko v Republiki Srbski ni obveznosti glede predhodnega obveščanja o 
spremembah cen. Maloprodajne cene goriv se, kljub prostemu oblikovanju cen, 
med servisi bistveno ne razlikujejo, le v Republiki Srbski so običajno nekoliko 
nižje, ker glede na vire oskrbe dosegajo nižje nabavne cene. 

Cene naftnih derivatov v Srbiji so državno regulirane in se oblikujejo v skladu 
z »Uredbo o cenama derivata nafte«. Za vse derivate je predpisana marža v 
višini 5 RSD/liter, le pri eurodieslu dosega marža vrednost 10 RSD/liter. Cene 
se glede na veljavno zakonodajo pod določenimi pogoji usklajujejo vsakih 
petnajst dni.

Cene naftnih derivatov se v Črni gori oblikujejo v skladu z »Uredbo o načinu 
obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena«, ki je v veljavi od 1. januarja 
2003. Cene se lahko spreminjajo vsakih 14 dni, glede na gibanja cen na 
naftnem trgu (Platt’s European Marketscan) ter gibanja tečajev evra in dolarja. 
Metodologija izračunavanja cene poleg cen nafte na trgu ter gibanja tečaja evra 
in dolarja vključuje tudi takse in dajatve ter maržo za naftna podjetja.

Cene naftnih derivatov na Kosovem v maloprodaji in veleprodaji niso  
državno regulirane. Le cene pri prodaji naftnih derivatov državnim institucijam 
in podjetjem se oblikujejo v skladu s predpisano metodologijo, ki upošteva 
mesečno povprečje tržne cene ter gibanje tečaja ameriškega dolarja in evra, 
logistične stroške ter maksimalno maržo. Ta cena predstavlja neformalno 
osnovo za oblikovanje maloprodajnih cen, ki se spreminjajo dva- do trikrat 
mesečno.

Cene surove nafte so v prvi polovici leta 2008 večinoma naraščale in v začetku 
julija dosegle 144,23 USD za sod, v drugi polovici leta pa so se zaradi posledic 
finančne krize in začetka recesije v vodilnih svetovnih ekonomijah močno 
znižale. Cene nafte za sodček so se v letu 2008 tako gibale od 33,66 USD do 
144,23 USD. Povprečna nabavna cena surove nafte na svetovnem naftnem trgu 
je bila v minulem letu 97,26 USD za sodček, kar je 34,34 odstotka več kot v 
letu 2007. Cene proizvodov iz nafte so posledično sledile temu trendu.  
 
 

BOSNA IN 
HERCEGOVINA

SRBIJA

ČRNA GORA

KOSOVO

GIBANJE CEN 
SUROVE NAFTE  

V LETU 2008

Povprečna 
nabavna cena 
surove nafte na 
svetovnem trgu 
leta 2008 je bila za 
34,34 % višja kot 
leta 2007
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Gibanje cene nafte v letu 2008

TEČAJ AMERIŠKEGA 
DOLARJA

Povprečni menjalni tečaj ameriškega dolarja po srednjem tečaju Evropske 
centralne banke je bil v letu 2008 1,47 USD/EUR.

  Andrej Bratož je 14. januarja 2009 odstopil z mesta člana nadzornega sveta 
Petrola d.d., Ljubljana.

  Petrol d.d., Ljubljana je ponovno prejel nagrado Superbrands.
  Petrol d.d., Ljubljana je ponovno med finalisti medijsko-raziskovalnega 

projekta “Zlata nit” časopisne hiše Dnevnik, ki se osredotoča na odnos med 
zaposlenimi in delodajalci.

  Svet delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana je na svoji 4. seji 16. februarja 
2009, za nove člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih imenoval 
Sama Gerdina, Franca Premrna in Andreja Tomplaka. Imenovani so bili za 
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom 22. februarja 2009.

  Nadzorni svet je na svoji 46. seji, ki je bila 4. marca 2009, za nove člane 
nadzornega sveta Petrola d.d., Ljubljana predlagal Milana Medveda, Bruna 
Koreliča, Stanislava Valanta, Darija Južno, Milana Podpečana in Mirana 
Mejaka.

  Nadzorni svet je 6. marca 2009 objavil sklic 18. skupščine Petrola d.d., 
Ljubljana, ki bo 7. aprila 2009, na njej pa bodo delničarji sprejemali sklepe, 
povezane z novimi člani nadzornega sveta, spremembami statuta, ki so 
povezane z dejavnostjo, redakcijskimi spremembami (sedaj veljavni  
ZGD-1) in spremembami načina obveščanja.

DOGODKI PO KONCU 
OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA
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Cilji in izzivi za leto 2009: 
konkretno, pregledno, uresničljivo

Poslovanje skupine Petrol v letu 2009 bodo zaznamovali gibanje cen 
na naftnem trgu, recesija oziroma nižje stopnje gospodarske rasti ter 
finančna kriza, ki se že kaže v težko dostopnih dolgoročnih finančnih 
virih. Kljub temu smo si zadali drzne cilje.

  

Cene glavnih prodajnih proizvodov, to je motornih bencinov, dieselskega 
goriva in ekstra lahkega kurilnega olja, bodo še vedno pod državno regulacijo, 
Vlada Republike Slovenije pa se je odločila, da bo zaradi finančne krize 
povečanje javnofinančnih prilivov poskušala doseči tudi z zviševanjem 
trošarin. 

Poslovanje skupine Petrol temelji na spodbujanju poslovne odličnosti, 
spremljanju in implementaciji sodobnih tržnih zahtev na področju storitev, 
informacijske tehnologije in varovanju okolja. V skupini Petrol bomo tudi 
v letu 2009 na področju naftne dejavnosti nadaljevali strategijo utrjevanja 
vodilnega položaja na domačem trgu ob sočasnem širjenju poslovanja na trgih 
JV Evrope. Na področju energetske dejavnosti si bomo prizadevali za krepitev 
položaja tako na domačem trgu kot na trgih JV Evrope. V skupini Petrol smo 
zaradi težje dostopnosti do dolgoročnih virov ponovno preverili ekonomiko 
vseh novih investicijskih odločitev in morebiti tudi počakali na ugodnejši 
trenutek za investiranje. 

Pri pripravi plana skupine Petrol za leto 2009 smo upoštevali zaostrene 
ekonomsko–finančne razmere, vendar smo si kljub temu zastavili ambiciozne 
prodajne cilje. Glede na negotovo tržno in finančno situacijo pa bo plan 
skupine Petrol v letu 2009 predmet trimesečne revizije in usklajevanja. 

 2,6 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje
 2,3 mio ton prodanih proizvodov iz nafte
  119 tisoč ton prodanega utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina 

in tehničnih plinov
  408 mio EUR prihodkov od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega 

trgovskega blaga
 maloprodajna mreža 444 bencinskih servisov
 29 plinskih koncesij

PLAN 2009

Nadaljevanje 
utrjevanja vodilnega 
tržnega položaja in 
preudarne organske 
širitve na trgih  
JV Evrope

GLAVNI CILJI 
POSLOVANJA  

V LETU 2009
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Usklajenost z zakonodajo  
in sistem upravljanja

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja v skladu z določilom petega odstavka  
70. člena ZGD-1 izjavo o upravljanju družbe.

1. Sklicevanje na veljavni kodeks upravljanja: 

Za družbo velja za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 Kodeks 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).

Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih 
straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana na naslovih:
http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179&sid=HaDajxG7cwteu32m
http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8377&sid=HaDajxG7cwteu32m

Družba ni sprejela drugega svojega kodeksa in upravljanje poteka v skladu in  
v okvirih določil ZGD-1 in zgoraj navedenega kodeksa.

2. Podatki o obsegu odstopanj od kodeksa upravljanja:

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 oz. njenim 
organom za določene primere, bo družba izpolnila, če bo prišlo do takega 
primera.

V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve v zvezi z določili veljavnega 
kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki jim družba še 
ne sledi:

3.1.5. Dostopnost poslovnika o delu nadzornega sveta vsem delničarjem:
Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel poslovnik dela nadzornega sveta in sklenil, 
da ni potrebno, da bi bil dostopen drugim deležnikom. 

3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklic 
sej nadzornega sveta: 
Zaradi premajhne varnosti telekomunikacij in visoke stopnje tajnosti podatkov 
še ni možna uporaba informacijske tehnologije, dokler ne bodo vsi člani 
opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli, da bo preprečen vsak 
nepooblaščen dostop do dokumentov. 

UPRAVLJANJE  
DRUŽBE PETROL D.D., 

LJUBLJANA
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3.4.6.: Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta: 
Družba je v sredini tega leta sklenila zavarovanja odgovornosti članov 
nadzornega sveta. Zavarovanje varuje interese družbe in ne članov.

8.15.5. : Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:
Družba nima notranjega akta družbe, ki bi dodatno poleg zakonskih določil 
in pravil predpisoval pravila o omejitvah trgovanja, pač pa osebe, ki so 
jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju 
notranjih informacij, družba pa vodi sezname oseb, ki so jim dostopne notranje 
informacije, vse v skladu z zahtevami 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.

3. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol 
in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja:

Družba Petrol d.d, Ljubljana smiselno uporablja COSO model9 upravljanja s 
tveganji in sistem notranjih kontrol v povezavi s postopkom računovodskega 
poročanja. Pri postavitvi sistema notranjih kontrol zasleduje tri cilje:
 točnost in zanesljivost finančnega poročanja,
 usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo in 
 učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Uprava družbe si prizadeva za takšen kontrolni sistem, ki je na eni strani 
najbolj učinkovit glede omejevanja nastanka negativnega dogodka in na drugi 
strani tudi stroškovno sprejemljiv. 

9 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission je avtor modela upravljanja s 
tveganji v družbah, ki se uporablja pod imenom model COSO. Uporabo le-tega priporočajo vse relevantne 
svetovne institucije oziroma standardi. Model je tridimenzionalen, kar pomeni, da je treba tveganja in 
kontrolni sistem postavljati tako, da se vseskozi upošteva cilje družbe in organiziranost družbe. Model ima 
osem stopenj, ki se ves čas ponavljajo, in sicer: ocenitev okolja, postavitev ciljev, identifikacija dogodkov – 
tveganj, ocenitev tveganj, določitev načina ravnanja s tveganji, določitev načina kontroliranja – postavitev 
kontrolnega sistema, informiranje in komuniciranje, z namenom, da zaposleni prevzamejo svoje odgovor-
nosti in opazovanje oz. kontroliranje sistema.
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Uprava družbe se zaveda, da ima vsak sistem notranjih kontrol, ne glede na 
to, kako dobro deluje, svoje omejitve in ne more v celoti preprečiti napak ali 
prevar, mora pa biti postavljen tako, da čimprej opozori nanje in da upravi 
primerno zagotovilo o doseganju ciljev.

Glede na splošne omejitve sistemov kontroliranja in da bi dosegli zgoraj 
navedene cilje, se vsaj vsaki dve leti opravi ocenitev pomembnosti posameznih 
poslovnih tveganj glede na spremenjene okoliščine zunanjega in notranjega 
okolja, v katerem posluje skupina Petrol, in na tej podlagi preveri potreba 
po postavitvi novih ali drugačnih kontrol oziroma se preveri učinkovitost 
delovanja že obstoječega sistema notranjih kontrol. Tak sistem nam omogoča, 
da se osredotočimo na pomembna tveganja in jih tudi kontinuirano ocenjujemo 
in nadzorujemo. V poglavju Upravljanje s tveganji in notranje kontrole tega 
poslovnega poročila so bolj podrobno predstavljeni upravljanje s tveganji in 
kontrolni mehanizmi v povezavi s pomembnostjo posamezne vrste tveganja  
(na podlagi ocene tveganj za leto 2008).

Menimo, da je obstoječi sistem notranjih kontrol v družbi Petrol d.d. in skupini 
Petrol v letu 2008 zagotavljal učinkovito in uspešno doseganje poslovnih ciljev, 
delovanje v skladu z zakonskimi določili in pošteno ter transparentno poročanje 
v vseh pomembnih pogledih.

4. Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1

Petrol d.d., Ljubljana kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja 
prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja 
podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila:

1. Struktura osnovnega kapitala družbe
Vse delnice družbe so navadne imenske 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. 

Struktura osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana 
na dan 31. decembra 2008

SOD 19,7 %
Notranji odkup 8,0 %
Skupina KAD 8,9 %
Banke 14,8 %
Zavarovalnice 1,2 %
Lastne delnice 1,2 %
Drugo 28,0 %
Drugi finančni investitorji 18,2 %
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Največji delničarji družbe Petrol d.d., Ljubljana 
na dan 31. decembra 2008 

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

3. Kvalificirani deleži po ZPre-1
31. decembra 2008 je na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o prevzemih 
(glede doseganja kvalificiranega deleža):
  Slovenska odškodninska družba, d.d. imetnica 412.009 delnic izdajatelja 

Petrol d.d., Ljubljana, kar predstavlja 19,75 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 in

  Nova Ljubljanska banka d.d. imetnica 126.515 delnic izdajatelja Petrol d.d., 
Ljubljana, kar predstavlja 6,06 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.

DELNIČAR NASLOV
šTEVILO 
DELNIC

DELEŽ V %

1 SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA 412.009 19,75

2 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA 172.639 8,27

3 NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D. TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA 126.515 6,06

4 GB D.D., Kranj BLEIWEISOVA CESTA 1, 4000 KRANJ 84.299 4,04

5 ISTRABENZ D.D. CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2, 6000 KOPER 79.990 3,83

6 JULIUS FOND D.D. in JULIUS K.D.D. TRG SVOBODE 3, 2000 MARIBOR 78.985 3,79

7 VIZIJA HOLDING, K.D.D. DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA 71.676 3,44

8 VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA 63.620 3,05

9 NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. TRDINOVA 4, 1000 LJUBLJANA 62.567 3,00

10 HYPO BANK D.D. DUNAJSKA CESTA 117, 1000 LJUBLJANA 43.500 2,09
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8. Pravila družbe o:

imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora:

Člane uprave imenuje nadzorni svet. Mandat članov uprave traja pet let z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Člani nadzornega sveta so dolžni skrbno 
in odgovorno izbrati upravo. Nadzorni svet najprej določi kriterije za izbiro 
kandidatov, nato poišče kriterijem primerne kandidate za upravo. Nadzorni svet 
imenuje upravo, če razpolaga z ustreznim in primernim kandidatom, takoj na 
seji, ko razpravlja o imenovanju uprave, lahko pa se pred tem imenovanjem 
odloči za interni ali javni razpis. Če se nadzorni svet odloči za objavo razpisa 
za imenovanje uprave, imenuje za izvedbo razpisa in oblikovanje predlogov 
kandidatov za upravo tričlansko razpisno komisijo. Nadzorni svet je v letu 
2008 že oblikoval komisijo za imenovanja in nagrajevanja, ki bi lahko 
v primeru razpisa prevzela tudi funkcijo vodenja razpisa. Nadzorni svet 
ponovno imenuje upravo v roku enega leta pred iztekom mandata in praviloma 
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. Če skupščina družbe izglasuje 
upravi nezaupnico, se mora nadzorni svet takoj po seji skupščine opredeliti do 
odpoklica posameznega člana uprave. Ne glede na gornje lahko nadzorni svet 
po svoji presoji odpokliče upravo iz razlogov, ki jih opredeljuje zakon.

Nadzorni svet lahko največ za obdobje enega leta imenuje svoje posamezne 
člane za namestnika manjkajočega ali zadržanega člana uprave. Ponovno 
imenovanje ali podaljšanje mandata je dopustno, če celotni mandat s tem ni 
daljši od enega leta. 

Nadzorni svet je dolžan upravo, ki pomanjkljivo izvaja naloge iz svoje 
pristojnosti, takoj obvestiti o svojih ugotovitvah in mnenjih ter ji določiti 
najkrajši možni rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Če uprava v 
določenem roku ne doseže pričakovanih rezultatov, nadzorni svet odloča o 
odpoklicu članov uprave. 

Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest voli skupščina 
družbe z večino glasov navzočih delničarjev, tri pa svet delavcev družbe. Člani 
nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko 
ponovno izvoljeni. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta – 
predstavnikov delničarjev – mora biti sprejet s tričetrtinsko večino prisotnih 
glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta – predstavnikov 
delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

spremembah statuta:

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



41 UPRAVLJANJE

9. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic:
Pooblastila članov poslovodstva so opredeljena v nadaljevanju poglavja. 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 takšni dogovori niso znani.

11. Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali 
delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa 
zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega 
razloga ali njihovo delovno razmerje preneha:
V primeru odstopa člani uprave niso upravičeni do odpravnine, v primeru 
odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga pa so 
člani uprave upravičeni do odpravnine.

5. Podatki o delovanju skupščine

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 2008 enkrat sklicala skupščino. Na skupščini dne 15. maja 
2008 so bili delničarji družbe seznanjeni z letnim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2007. 
Odločali so o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2007 ter o imenovanju revizorja družbe za revidiranje 
računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2008. Zaradi 
umika predloga v zvezi z uvedbo enotirnega sistema, ki je bil del predvidenih

Delničarji so  
15. maja 2008 
odločali o uporabi 
bilančnega 
dobička 
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sprememb statuta,  skupščina družbe tako tudi ni odločala o uskladitvi 
dejavnosti z novo klasifikacijo dejavnosti 2008, o spremembah statuta zaradi 
spremembe zakonodaje in o redakcijskih spremembah. 

6. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora 

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.
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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 
2008 je bila uprava petčlanska.

Uprava družbe je problematiko s področja svojih pristojnosti v letu 2008 
obravnavala na petinštiridesetih sejah. Na vseh sejah je uprava vse sklepe 
sprejela soglasno. 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 2008 redne stike in sta se posvetovala o strategiji, razvoju poslovanja 
in obvladovanju tveganj družbe. V letu 2008 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. 

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

45 sej uprave in 
redno poročanje 
nadzornemu 
svetu

Delovanje uprave 
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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, specialist za 
management (Ekonomska fakulteta v Ljubljani).

Člani uprave 

Marko Kryžanowski Igor Irgolič Boštjan Napast
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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. Ponovno imenovan 
za novo petletno mandatno obdobje od 25. septembra 2007. Rojen leta 1951.  
Po izobrazbi gimnazijski maturant. V Petrolu zaposlen od leta 1975. 

Bojan HermanBoštjan Napast Alenka Vrhovnik Težak
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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. 

Nadzorni svet je po odstopu enega člana deloval v 8-članski sestavi, trije med 
njimi so bili  predstavniki zaposlenih.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata 
lahko izvoljeni ponovno. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika 
in namestnika. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev. 

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in nadzorni 
svet nasproti upravi družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru 
ni določeno drugače.

Nadzorni svet Petrola d.d., Ljubljana je 28. maja 2008 ustanovil naslednje 
komisije:
1. Revizijsko komisijo
2. Komisijo za imenovanja in nagrajevanja  
3. Komisijo za strateške projekte  
4. Komisijo za organizacijo poslovanja.    

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.

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. S položaja člana nadzornega sveta je 
odstopil 15. maja 2008.

Člani 
nadzornega sveta 

Naloge in sestava 
nadzornega sveta 
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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. S položaja člana nadzornega sveta je 
odstopil 14. januarja 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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Ni lahko naslikati nekoga – 
na katerikoli ravni, in da bo 
to drugačno od fotografije.

Vincent van Gogh

”
”





Celovit pogled presega 
osredotočenost na eno točko, 
zaobjeti mora celoto 

Predvidevanje in razume-
vanje gibanj je v naravi in biti 
našega delovanja. Sestavlja 
ga na stotine različnih pogle-
dov, poganja ga na stotine 
usklajenih potez. Resničnost 
ni dana, ustvarjamo jo sku-
paj. S pretanjenostjo reflek-
sije in ohranjanjem vizije. 
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Zagotovilo odgovornega razvoja 
prebuja zaupanje

V letu 2008 je bil na svetovnih in evropskih borzah prisoten izrazit 
trend padanja cen delnic. Ljubljanska borza, kot ena izmed lokalnih 
evropskih borz, je prav tako podlegla negativnim svetovnim vplivom in 
doživela velik padec svojih indeksov. Pod vplivom teh trendov je tudi 
Petrolova delnica izgubila precejšnjo vrednost.  Borzna gibanja tako 
ne odsevajo uspešnega delovanja, ampak vsebujejo preplet številnih 
zunanjih dejavnikov. Je pa nekaj, kar lahko ohranja in vrača zaupanje. 
Dobro poslovanje. Premišljene odločitve, prilagajanje realnim 
potrebam in odgovorno delovanje omogočajo dolgoročno stabilnost  
in organsko rast skupine. 

  

Uresničujemo politiko stabilnih dividend 

Petrolova delnica je uvrščena v prvo borzno kotacijo, na borzi pa kotira od  
5. maja 1997 dalje. V letu 2008 je bil na borzi dosežen promet z našo delnico 
v višini 55,48 mio EUR in je bil v primerjavi s prometom v letu 2007 nižji za 
78,5 odstotka. Delnica Petrola je v minulem letu kljub temu ostala v družbi 
najbolj prometnih delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Od začetka leta 2001 do konca leta 2003 je rast delnice presegala rast indeksa 
SBI20. Leta 2004 se je rast obrnila v korist indeksa SBI20 in presegla rast 
Petrolove delnice. V letih 2005, 2006 in 2007 se je razmerje znova obrnilo 
v korist Petrolove delnice, saj je ponovno presegla rast indeksa SBI20. Leto 
2008 je potekalo v znamenju velikih padcev vrednosti delnic na svetovnih 
borzah, kar je vplivalo tudi na razmere na slovenskem borznem trgu. Tako je v 
letu 2008 delnica Petrola zabeležila nekoliko višji padec vrednosti kot indeks 
SBI20. 

DELNICA 
DRUŽBE

Delnica Petrola 
tudi v letu 
2008 ena bolj 
prometnih na 
Ljubljanski borzi 
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Primerjava baznega indeksa za enotni tečaj delnice Petrola  
in indeksa SBI20 v letu 2008

Enotni tečaj delnice se je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2008  
znižal za 70,3 odstotka, medtem ko je od začetka kotacije zrasel za več kot 
šestkrat. Povprečni tečaj delnice Petrola d.d., Ljubljana, ki je znašal v letu 2008 
541,51 EUR, je bil za 29,1 odstotka nižji kot leto prej. V letu 2008 se je enotni 
tečaj Petrolove delnice gibal med 225,86 EUR ter 904,19 EUR za delnico.

V letu 2008 so se 
občutno znižali 
tečaji vseh delnic, 
ki sestavljajo 
indeks SBI20

Tečaji delnice Petrola 2007–2008 v EUR 

2008 2007

Najvišji tečaj 904,19 1.001,34

Najnižji tečaj 225,86 500,60

Povprečni tečaj v tekočem letu 541,51 763,67

Tečaj na zadnji trgovalni dan tekočega leta 268,82 907,58

Rast/padec enotnega tečaja od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu -70,27 % 81,30 %

Rast povprečne vrednosti v tekočem letu glede na tečaj 5. 5. 1997 655,39 % 965,30 %
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Enotni tečaj in promet s Petrolovo delnico v letu 2008 

ČETRTO MESTO PO 
PROMETU IN TRŽNI 

KAPITALIZACIJI

Doseženi promet na borzi v letu 2008 v višini 55,48 mio EUR je bil v 
primerjavi s prometom v letu 2007 nižji za 78,5 odstotka. V skupnem prometu 
na trgu Ljubljanske borze je predstavljal 4,3 odstotka, v prometu z delnicami 
borznega trga pa 5,8 odstotka. 

Po prometu se je delnica Petrola d.d., Ljubljana na Ljubljanski borzi med 
delnicami uvrstila na četrto mesto. S Petrolovo delnico je bilo na mesec v 
povprečju opravljenih za 4,6 mio EUR poslov. Manjši promet in nižji delež v 
prometu z delnico Petrola v letu 2008 sta delno posledica uvrstitve novih delnic 
na borzni trg, tudi sicer pa je bil skupni promet z delnicami na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev v letu 2008 manjši kot leto poprej. Delnica Petrola je bila 
v letu 2008 stoodstotno likvidna.

Tržna kapitalizacija Petrola d.d., Ljubljana je na zadnji dan leta 2008 znašala 
561 mio EUR, kar je 6,6 odstotka tržne kapitalizacije borznega trga delnic. 
Petrol d.d., Ljubljana se je tako po tržni kapitalizaciji na zadnji dan leta 2008 
povzpel na četrto mesto. Delnica družbe je tudi ena od štirih delnic, ki v 
indeksu SBI20 predstavljajo več kot desetodstotni delež.

4,6 mio EUR 
povprečnega 
mesečnega 
prometa z 
delnico Petrola 
v letu 2008
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LASTNIŠKA 
STRUKTURA 
OSNOVNEGA 

KAPITALA

Struktura osnovnega kapitala Petrola d.d., Ljubljana se tudi v letu 2008 ni 
bistveno spremenila. Največji posamični delničar s 412.009 delnicami ostaja 
Slovenska odškodninska družba, d.d. Sledi ji Kapitalska družba d.d. s 172.639 
delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še NLB d.d., GB d.d., Kranj, 
Istrabenz d.d., Julius fond d.d. in Julius k.d.d., Vizija Holding k.d.d., Vizija 
holding ena k.d.d., Nacionalna finančna družba 1 d.d. in Hypo bank d.d.

Grafični prikaz lastniške strukture osnovnega kapitala je prikazan v poglavju  
o upravljanju družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Ob izteku leta je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 26.414 delnic oziroma 
1,3 odstotka vseh delnic. Samo število delničarjev se je s 40.397, kolikor jih 
je bilo konec leta 2007, znižalo na 39.796. Število delničarjev se sicer znižuje 
že vse od začetka poslovanja delniške družbe, vendar pa je trend upadanja v 
zadnjih letih enakomeren.

Deset največjih delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana je navedenih v 
poglavju o upravljanju družbe Petrol d.d., Ljubljana.

SOD ostaja 
največji posamični 
delničar 
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Število delnic v lasti članov nadzornega sveta in uprave  
na dan 31. december 2008 

STANJE 31. 12. 2008

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA šTEVILO DELNIC DELEŽ V KAPITALU

Nadzorni svet  702     0,03 %

Notranji člani  647     0,03 %

1. Ciril Pirš Član nadzornega sveta  552     0,0265 %

2. Samo Gerdin Član nadzornega sveta  -     0,0000 %

3. Cvetka Žigart Član nadzornega sveta  95     0,0046 %

Zunanji člani  55     0,00 %

1. Viktor Baraga Predsednik nadzornega sveta  21     0,0010 %

2. Milan Podpečan Podpredsednik nadzornega sveta  34     0,0016 %

3. Bojan Šrot Član nadzornega sveta  -     0,0000 %

4. Aleš Marinček Član nadzornega sveta  -     0,0000 %

5. Andrej Bratož Član nadzornega sveta  -     0,0000 %

Uprava  2.379     0,11 %

1. Marko Kryžanowski Predsednik uprave  641     0,0307 %

2. Igor Irgolič Podpredsednik uprave  256     0,0123 %

3. mag. Alenka Vrhovnik Težak Članica uprave  739     0,0354 %

4. Boštjan Napast Član uprave  326     0,0156 %

5. Bojan Herman Član uprave - delavski direktor  417     0,0200 %
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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 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 spletnih straneh 
Ljubljanske borze, d.d. – seonet.ljse.si.

Odobreni kapital 

Petrol d.d., Ljubljana na dan 31. 12. 2008 nima odobrenega kapitala.

Pogojno povečanje osnovnega kapitala 

Skupščina družbe Petrol d.d., Ljubljana ni sklepala o pogojnem povečanju 
osnovnega kapitala.

Lastne delnice

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana tudi v letu 2008 ni odkupovala. 
Na zadnji dan leta 2008 je imela družba 24.703 lastnih delnic oziroma 1,2 
odstotka registriranega osnovnega kapitala. Število delnic se je zaradi izplačila 
nagrad upravi družbe od prejšnjega leta zmanjšalo za 324. Njihova skupna 
knjigovodska vrednost je 31. decembra 2008 znašala 2,6 mio EUR. Od tržne 
vrednosti delnic na ta dan je bila nižja za 4,0 mio EUR.

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.

Zagovarjamo dolgoročno stabilnost dividendne politike 
za večjo predvidljivost donosov 

V letu 2008 je bila za poslovno leto 2007 po sklepu skupščine izplačana bruto 
dividenda na delnico v višini 5,90 EUR.

DRUGA POJASNILA 
DRUŽBE PETROL D.D.,  

LJUBLJANA

POLITIKA DIVIDEND 
ZA MAKSIMIRANJE 

DOLGOROČNIH 
DONOSOV
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Pregled izplačila dividend 2004–2007

Višina bilančnega dobička Petrola d.d., Ljubljana je bila v skladu z ZGD-1 za 
leto 2008 14,6 mio EUR.

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 2008 se je družba udeležila petih pomembnih 
mednarodnih konferenc: dnevov slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani 
in Zagrebu, ki jih je organizirala Ljubljanska borza v sodelovanju s partnerji. 
Udeležili smo se tudi konferenc za vlagatelje v Avstriji – v Zuersu pod okriljem 
Raiffeisen Centrobank in Stegersbachu pod okriljem Erste Bank. Bili smo eden 
od sponzorjev dogodka investo.si, ki je potekal v okviru srečanja evropskih 
in svetovnih organizacij delničarjev in investitorjev in ga je v juniju 2008 
organiziralo Vseslovensko združenje malih delničarjev. V okviru konference 
investo.si se je družba Petrol d.d., Ljubljana tudi uspešno predstavila.

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.

VIŠINA BILANČNEGA 
DOBIČKA

REDNA UDELEŽBA 
NA KONFERENCAH 

ZA VLAGATELJE 
IN DOSTOPNOST 

INFORMACIJ

Dodatne 
informacije: 
investitorji.
informacije@petrol.si

POSLOVNO OBDOBJE SKUPNI ZNESEK DIVIDEND PO SKLEPU SKUPšČINE BRUTO DIVIDENDA NA DELNICO

2004 7.860.919,00 EUR 3,80 EUR

2005 8.706.085,20 EUR 4,20 EUR

2006 11.474.655,50 EUR 5,50 EUR

2007 12.309.175,90 EUR 5,90 EUR





02 naftno - trgovska dejavnost

Si posameznik, eden sam je 
takšen kot si ti, zato ne slikaj 
kot vsi ostali.

Ted Smuskiewicz

”
”







Moč 
ustvarjalnosti 
in zanesljivost 
rasti

Zanesljivost kaže delo-
vanje, začne pa jo lahko že 
kretnja, beseda in spodbuden 
pogled. Ker sam kupuješ, 
lahko razumeš in pričakuješ. 
Strokovnost. Izbiro. Prijaznost. 
Posluh. V minulem letu smo 
prodajne načrte spet izpolnili 
ali celo presegli. To prinaša 
dobro izhodišče, odgovornost, 
prostor in čas, da postanemo 
še boljši. Kot ljudje in ener-
getski strokovnjaki. 
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Dobri rezultati, uresničeni načrti, 
preseženi cilji

Uspešno uresničevanje strategije se je odrazilo v zelo dobri prodaji.  
V letu 2008 smo dosegli ali presegli večino prodajnih ciljev. To 
dokazuje 19-odstotna rast prodaje proizvodov iz nafte in 18-odstotni 
presežek prodajnih načrtov. Dobro 15 % povečanje smo uresničili 
pri prodaji na trgih JV Evrope. Prodaja dopolnilnega asortimenta in 
ostalega trgovskega blaga je zrasla kar za 42 odstotkov, v JV Evropi za 
79 odstotkov. Vsak člen v skupini, vsak med nami je prispeval svoj del. 
Nič več kot dobro izhodišče za uresničevanje prihajajočih načrtov in 
resnih izzivov.

  

 Hitro spreminjanje tržnih značilnosti, upravičena zahtevnost kupcev, globalna 
energetska in gospodarska gibanja ter rastoča konkurenca energetskih rešitev 
so zaznamovali tudi minulo poslovno leto skupine. Na drugi strani prinašajo 
strateška partnerstva, odprtost k uvajanju novosti in rastoča mreža bencinskih 
servisov pomembno učinkovitost in večjo dolgoročno stabilnost delovanja. 
Dobra prodaja skriva stotine preudarnih potez, želja po izboljšanju, taktične 
inteligence, predvsem pa poslušanja in razumevanja dejanskih potreb kupcev. 

Ustvarili smo 19-odstotno večjo prodajo proizvodov iz 
nafte od leta 2007  

V letu 2008 smo prodali 2,5 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 19 odstotkov 
več kot leta 2007 in 18 odstotkov več, kot je bilo načrtovano. V Sloveniji smo 
ustvarili 79 odstotkov prodaje, na tujih trgih pa 21 odstotkov.

V maloprodaji smo prodali 49 odstotkov količin, v veleprodaji pa 51 odstotkov. 
Prodaja na slovenskem trgu je 18 odstotkov višja kot v letu 2007. Na trgih JV 
Evrope pa smo dosegli 15-odstotno rast prodaje proizvodov iz nafte glede na 
leto 2007. Za 20 odstotkov se je povečala prodaja pogonskih goriv skupine 
Petrol, prodaja ekstra lahkega kurilnega olja pa za 19 odstotkov.

Na poslovanje pomembno vpliva gibanje strukture prodaje goriv. Tudi v letu 
2008 se je nadaljevalo spreminjanje razmerja v korist dieselskega goriva, kar je 
trend prodaje zadnjih šestih let. Poglavitna vzroka sta še naprej sprememba v 
sestavi voznega parka kupcev in povečanje kamionskega tranzita čez Slovenijo.

PRODAJA 
PROIZVODOV IZ NAFTE, 

DOPOLNILNEGA 
ASORTIMENTA TER 

STORITEV

DOBRA PRODAJA 
PROIZVODOV  

IZ NAFTE

20 % večja 
prodaja pogonskih 
goriv skupine 
glede na leto 2007
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Prodaja dieselskega goriva še naprej raste

Prodajni rezultati 
v vseh prodajnih 
skupinah so boljši 
kot leta 2007  

VISOKA RAST 
PRODAJE 

DOPOLNILNEGA 
ASORTIMENTA 

IN OSTALEGA 
TRGOVSKEGA BLAGA

Prodaja dopolnilnega programa ponovno izkazuje visoko rast. S prodajo 
dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga smo tako v letu 2008 
ustvarili 374 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je kar 42 odstotkov več kot  
v letu 2007 in 32 odstotkov več, kot smo načrtovali. Prodajni rezultati so bili 
pri vseh prodajnih skupinah boljši od rezultatov doseženih v letu 2007. 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 79-odstotna rast glede na leto 
2007.

Dosegli smo 42-odstotno rast in za 32 odstotkov  
presegli načrte za leto 2008 

 
Rast prodaje DAS in OTB10 2005–2008
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79 % rast prodaje 
DAS in OTB na 
trgih JV Evrope

Na slovenskem trgu je rast dosegla 41 odstotkov. Toliko višji so bili prihodki od 
prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga v primerjavi z 
letom 2007. Pregled po prodajnih skupinah pa kaže rast prihodkov od prodaje v 
vseh skupinah dopolnilnega asortimenta. Največjo sta dosegli skupina loterije, 
kuponov in kartic, kjer je zajeta tudi prodaja avtocestnih vinjet, ter skupina 
tobačnih izdelkov.

Prodaja storitev v letu 2008 je prav tako presegla načrtovano. Večino prihodkov 
od storitev v skupini Petrol ustvari matična družba, ki je v letu 2008 realizirala 
33,4 mio EUR prihodkov od storitev. To je 21 odstotkov več, kot je bilo 
načrtovano, in 21 odstotkov več od leta 2007. Med pomembnejše storitve v 
Petrolu uvrščamo prihodke od prevozov, avtopralnic, čistilnih naprav, najemnin 
za gostinske objekte ter prihodke od plačilne kartice Magna. Storitev »kava na 
poti«, ki smo jo kot novost v ponudbi na Petrolovih bencinskih servisih uvedli 
konec leta 2007, se je v letu 2008 izkazala za pravo prodajno uspešnico. 

Vse to nas utrjuje v prepričanju, da ustvarjamo v pravi smeri. Hitra prilagod-
ljivost ponudbe realnim potrebam kupcev je ena strateških komponent dobrih 
prodajnih rezultatov. Poleg preudarne izbire storitev in izdelkov pa nič manj ne 
štejejo prave informacije, pregledno prodajno okolje in vedno urejena okolica. 
Bencinski servisi skupine Petrol se uspešno razvijajo v prijazna postajališča z 
vsem, kar za udobno potovanje potrebujemo ljudje, ne le naši avtomobili.

  

PRODAJA STORITEV

Ena prodajnih novosti minulega leta je bila kava, ki jo lahko uživamo na poti. 
Enostavna in uporabniku prijazna rešitev v sodelovanju z znamko Barcaffe se 

je izkazala za pravo uspešnico med našimi kupci. V letu 2009 bomo tako poleg 
strateških energetskih rešitev še naprej uvajali praktične in slastne »energetske« 

užitke, ki jih potrebujemo vozniki na poti.

»Kava na poti« 
med prodajnimi 
uspešnicami 
2008

Prodajne številke skupaj z rezultati raziskav zadovoljstva potrošnikov govorijo 
o visoki stopnji zaupanja, ki jo med kupci uživajo izdelki in storitve skupine 
Petrol. Prav njihova nakupna izkušnja in odločitve, predvsem pa zahtevnost, 
povratne informacije in kritičnost so pomembni usmerjevalniki za še boljšo, 
konkurenčno in okolju prijaznejšo izbiro. 

  

Raziskave 
zadovoljstva 
potrošnikov in 
prodajne številke 
potrjujejo visoko 
stopnjo zaupanja
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V juniju 2008 je bil odprt nov bencinski servis v Kopru, na katerem je zgrajena 
sončna elektrarna. Njen namen je proizvajati električno energijo, ki se uporablja za 

celotno delovanje bencinskega servisa in predstavlja pomembno okolju prijazno 
novost. Z uporabo fotovoltaične elektrike na bencinskem servisu smo konkretno 
pripomogli k zmanjšanju toplogrednih plinov v ozračju in s tem k bolj zdravemu 

življenjskemu okolju. Obenem sledimo viziji energetsko samozadostnega bencinskega 
servisa z ničelnim negativnim vplivom na okolje. Leto 2009 prinaša nove okoljske 

izzive in pilotske energetske projekte. Prav zagotavljanje energetske učinkovitosti in 
uvajanje okolju prijaznejših rešitev predstavljata enega strateških dolgoročnih ciljev 

trajnostnega razvoja skupine.

Prva sončna 
elektrarna na 
bencinskem 
servisu  
v Kopru

KAJ JE PRIPOMOGLO 
K DOBRIM PRODAJNIM 

REZULTATOM

širitev poslovanja in posodobitev servisov

Skupina izvaja širitev poslovanja z novogradnjami in posodobitvami servisov  
z večjim prodajnim potencialom.

Pomembne izboljšave in boljša izbira

Poleg uspešne prodaje učinkovitejšega dieselskega goriva smo prodajo 
povečali tudi z uvajanjem novih prodajnih mest za AdBlue za čistejše izpuhe 
tovornih vozil, ter z uvajanjem hitrih točilnih agregatov za dieselsko gorivo za 
transportna vozila.

Prilagajanje prometnim trendom

Petrol je izkoristil povečanje tranzitnega prometa. Delovni čas prilagajamo 
sezonskim prometnim tokovom in dejanskim potrebam kupcev.

Celovitost in prilagodljivost 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 se je Petrol na slovenskem trgu utrdil kot kompetenten 
ponudnik ter svoje znanje in partnerstva uspešno širi tudi na trge JV Evrope.

Skrb za preventivo

Na začetku zimske sezone smo v sodelovanju s svetom za preventivo in varnost 
v cestnem prometu na več kot 150 bencinskih servisih v Sloveniji organizirali 
brezplačne preventivne preglede vozil za svoje stranke.
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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. 

Zanesljiva rast maloprodaje 

Maloprodajna mreža skupine Petrol je do konca leta 2008 zrasla na 425 
bencinskih servisov. Od tega 312 v Sloveniji, 67 na Hrvaškem, 41 v Bosni in 
Hercegovini, 3 v Srbiji ter 2 bencinska servisa na Kosovem. Storitve bencinskih 
servisov dopolnjuje 100 avtopralnic, 98 barov ter 31 hitrih servisov TIP STOP. 
Slednji so namenjeni vzdrževanju tovornih in osebnih motornih vozil ter 
poslujejo po sistemu franšize.

Mreža  
425 bencinskih 
servisov z dodatno 
ponudbo,  
100 avtopralnic,  
98 barov in  
31 hitrih servisov 
TIP STOP

V Sloveniji se z maloprodajo pogonskih goriv ukvarja 22 trgovcev. Po številu 
bencinskih servisov Petrol d.d., Ljubljana s svojimi 312 bencinskimi servisi 
obvladuje 63-odstotni tržni delež. Našo konkurenčno prednost predstavlja 
vodilni položaj na tranzitnih poteh s poudarkom na avtocestnih lokacijah, 
ključnih mestnih in obmejnih lokacijah. Skupina Petrol postaja s stalno 
strateško širitvijo svoje maloprodajne mreže vse pomembnejši energetski 
ponudnik tudi na trgih JV Evrope.

Petrol ima med bencinskimi servisi v Sloveniji  
63-odstotni delež

PETROL IN 
KONKURENCA

Širitev Petrolove mreže bencinskih servisov 2005–2008 
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Leto 2008 je tudi na veleprodajnem področju zaznamovala ostra konkurenca 
številnih manjših prodajalcev in naftnih podjetij. Privlačnost ponudb in 
prodajnih akcij je tržno dejstvo, ki spodbuja znanje in prilagajanje novosti v 
ponudbi skupine Petrol. Z odgovornostjo, prilagodljivostjo, zanesljivostjo, 
posluhom in ugodnimi nakupnimi pogoji smo tudi v minulem letu uspeli 
upravičiti zaupanje ter povečevati obseg sodelovanj z večjimi kupci in partnerji.

Skupina Petrol s pomočjo kartice Magna že leta gradi učinkovito 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. Za uspešno se je izkazala tudi uvedba Petrolovih 
predplačilnih kartic, ki omogočajo varno, zanesljivo in udobno nalaganje t. i. 
elektronskega denarja. 

Konec leta 2008 je bilo izdanih več kot 84.000 plačilnih kartic za fizične osebe. 
Število izdanih kartic za pravne osebe je preseglo številko 110.000. Od teh jih 
je prek 12.000 izdanih na trgih 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.

  

KARTICA MAGNA 
– PREDNOST ZA 
UPORABNIKE IN 

STRATEŠKO TRŽNO 
ORODJE ZA SKUPINO

Magno uporablja 
že skoraj 200.000 
uporabnikov

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

Strateške 
naloge do  
leta 2010
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Zanesljivost oskrbe se začne  
pri zanesljivosti nabave

NABAVA IN LOGISTIKA 
PROIZVODOV IZ NAFTE 

IN DOPOLNILNEGA 
ASORTIMENTA 

Skupina Petrol pri nabavi strateško sodeluje z največjimi 
multinacionalnimi naftnimi in energetskimi družbami. Obojestransko 
spoštovanje pogojev in pravil gradi zaupanje, nova sodelovanja, 
iskanja alternativ za zanesljivost oskrbe, stabilnost delovanja sistema 
in uresničevanje priložnosti za delničarje. Vsi dobavitelji skupine 
morajo zagotavljati brezpogojno skladnost z evropskimi okoljskimi in 
energetskimi standardi. Tako sodelovanja z leti postanejo partnerstva.

  

Tudi v letu 2008 smo v Petrolu  iskali alternative, ki so omogočile 
prilagajanje tržnim gibanjem in zahtevam kupcev. Poleg strateško pomembnih 
poti zato nismo zanemarili novih možnih virov dobave, ki jih pogojujejo 
globalne spremembe in nove kapitalske povezave v našem okolju, predvsem v 
JV in V Evropi. Pri nabavi blaga vedno sledimo cilju zagotavljanja optimalnih 
nabavnih pogojev glede na zahteve trga (carina, kvaliteta), kjer posluje skupina 
Petrol. Nabava pogonskih goriv in ekstra lahkega kurilnega olja poteka 
večinoma po morju, nabava preostalih proizvodov iz nafte pa po kopnem.  

Izbira in sodelovanje 

Nabavne aktivnosti potekajo skladno z dolgoročnimi finančnimi cilji, 
strateškimi načrti in trajnostno 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.

Odlični prodajni rezultati sledijo usklajenemu delovanju

Pri logistiki proizvodov iz nafte smo tudi v letu 2008 uresničevali svoje 
strateške cilje. Izvajali smo nadzor preskrbovalne verige goriv – od skladišča 
do rezervoarja na bencinskem servisu oziroma končnega kupca – ter začeli 
projekt opremljanja avtocistern z novo tehnologijo. Konec leta smo izvedli 
menjavo motornega bencina in dieselskega goriva v celotni oskrbovalni verigi 
skladno z novim standardom kakovosti za leto 2009. Vse leto so potekale 
intenzivne aktivnosti za zagotavljanje skladiščnih zmogljivosti na trgih  
JV Evrope.

NABAVA IN LOGISTIKA 
PROIZVODOV IZ 

NAFTE
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Prodaja dopolnilnega asortimenta, ki beleži visoke stopnje rasti, zahteva 
usklajeno delovanje nabavnih in prodajnih poti. Cilj je optimizacija celotnega 
procesa. Veliko pozornosti in znanja usmerjamo v zagotavljanje novosti v 
ponudbi in v dogovore z dobavitelji za akcijske ponudbe. Nabava dopolnilnega 
asortimenta poteka pri proizvajalcih in uradnih distributerjih. V postopkih 
nabave pa vedno sledimo načelom poslovnega partnerstva.

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.

  

POVEZANOST 
NABAVE, LOGISTIKE 

IN PRODAJE SE 
KAŽE V PRODAJNIH 

REZULTATIH 
DOPOLNILNEGA 

ASORTIMENTA

Cilj je optimizacija, 
vodili zanesljivost 
in prilagodljivost

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 skladiščno-logističnega procesa
 še naprej optimizirali skladiščne zmogljivosti in tako povečevali učinkovitost 

logistične verige in
 skrbeli za optimizacijo zalog

Strateške 
naloge do  
leta 2010
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Slikati iz narave za 
impresionista ni slikati 
predmet, ampak 
ugotavljati občutja.

Paul Cezanne

”

”







Dober začetek 
je polovica 
narejenega, 
zapomniš pa si 
to, kar je dobro 
zaključeno

I deje v čistih oblikah in energija 
v čistih rešitvah. To so konkretne 
razsežnosti, ki jih širimo iz leta v 
leto. To, kar prinaša toploto od 
doma do doma. To, kar zagota-
vlja okolju prijaznejše udobje  
od poti do poti. Izhajamo iz po-
slanstva in potreb, ki jih živimo, 
in ki jih lahko oskrbimo. Več 
podrobnosti o projektih širjenja 
toplote na dom, sočasnih oblikah 
proizvodnje energije, čiščenju 
voda in zmanjševanju energetskih 
stroškov z učinkovitejšo rabo 
najdete na naslednjih straneh  
in na www.petrol.si.
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Širitev oskrbe s čisto toplinoPRODAJA IN 
DISTRIBUCIJA PLINA

Energetske prednosti, gospodarnost uporabe in zniževanje negativnih 
učinkov na okolje so ob celovitosti oskrbe trije poglavitni razlogi za 
uspešno širitev ponudbe in prodaje plina. Tako pri zemeljskem plinu 
kot utekočinjenem naftnem plinu – za ogrevanje, za gospodinjstva, 
industrijo in čistejši pogon vozil. 

  

V skupini Petrol strateško širimo oskrbo s plinom in smo ob koncu leta 
2008 upravljali s sedemindvajsetimi plinskimi koncesijami. Dvaindvajset 
med njimi je pokrivalo oskrbo z zemeljskim, pet pa oskrbo z utekočinjenim 
naftnim plinom. Samo upravljanje s koncesijami je razdeljeno med matično in 
odvisnimi družbami skupine. Z enaindvajsetimi koncesijami upravlja družba 
Petrol Plin d.o.o. (tri koncesije so v lasti matične družbe Petrol d.d., Ljubljana), 
s štirimi upravlja Petrol Energetika d.o.o., s po eno pa Rodgas AD Bačka 
Topola in Petrol Gas Group, d.o.o. v Srbiji.

V letu 2008 smo v skladu z zastavljenimi cilji pridobili dve novi koncesiji 
za oskrbo z zemeljskim plinom v Sloveniji – Gornja Radgona in Cerklje na 
Gorenjskem, ter pričeli z gradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina na 
koncesiji v Pećincih. 

Postopno odpiranje trga z zemeljskim plinom ponuja nove poslovne izzive 
in priložnosti, ki smo jih v skupini Petrol temeljito preučili. V ta namen smo 
razvili lasten model trgovanja in napovedovanja potreb po zemeljskem plinu. 

Prodaja zemeljskega plina je znašala 102,2 mio Sm3 in se je glede na leto 
2007 povečala za 136 odstotkov. Vzroka za visoko rast sta pridobitev novih 
večjih odjemalcev in povečana prodaja na novozgrajenem plinskem omrežju. 
Distribucija zemeljskega plina je znašala 81,6 mio Sm3 in se je glede na leto 
2007 povečala za 16 odstotkov.

Kupce smo konec leta 2008 oskrbovali prek 2.000 plinohramov za prodajo 
utekočinjenega naftnega plina, kar je 241 več kot v letu 2007. V skupini 
Petrol smo prodali 46 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar predstavlja  
18-odstotno rast glede na leto 2007. Prodaja utekočinjenega plina za pogon 
vozil, ki ga je skupina Petrol konec leta 2008 prodajala na 61 bencinskih 
servisih, je za 111 odstotkov presegla prodajo leta 2007.

V skupini Petrol smo prodali 3,5 tisoč ton tehničnih plinov, kar je 7 odstotkov 
več kot v letu 2007.

NOVE 
PRILOŽNOSTI  

IN USPEŠNOST 
PRODAJE

27 koncesij in 
2.000 plinohramov 
ob koncu leta  
2008

Prodaja UNP za 
pogon vozil 2008: 
+ 111 % glede  
na 2007
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Nadaljevanje širitve na srbski trg

Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2007 z nakupom deleža v družbi Rodgas AD 
Bačka Topola, z ustanovitvijo družbe Petrol Gas Group, d.o.o. in s pridobitvijo 
dveh plinskih koncesij vstopil na srbski energetski trg. Temeljni cilj ostaja 
strateška širitev plinske dejavnosti na trgu Republike Srbije – tako celovita 
oskrba srbskega trga z zemeljskim plinom, utekočinjenim naftnim plinom kot 
izvajanje storitev projektiranja, svetovanja in tehničnih rešitev za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. V občini Pećinci v Srbiji, v kateri ima Petrol Gas 
Group, d.o.o. pravico do gradnje distribucijskega omrežja in distribucije 
zemeljskega plina, je bilo v letu 2008 pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
gradnjo distribucijskega omrežja, ki smo ga že tudi začeli graditi. 

Poleg razvoja obstoječega omrežja zemeljskega plina so v letu 2008 potekale 
aktivnosti za vzpostavitev drugega stebra plinske dejavnosti v Srbiji – oskrbo  
z utekočinjenim naftnim plinom.

  

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

Strateške 
naloge do  
leta 2010
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Sklenjen tok rasti
PROIZVODNJA, PRODAJA 

IN DISTRIBUCIJA 
ELEKTRIČNE IN 

TOPLOTNE ENERGIJE

Strateški izziv, cilj in zaveza Petrola je tudi ustvarjanje čistejših 
in gospodarnih oblik sočasne proizvodnje energije. Predstavlja 
pomemben delček zaokrožene energetske ponudbe skupine in primer 
zanesljive oskrbe gospodarskih območij. V letu 2008 smo prodajo 
električne energije povečali za 3, toplotne pa za 17 odstotkov. 

  

Trženje električne energije je mesto v portfelju dejavnosti skupine Petrol 
dobilo leta 2001, ko je obvladujoča družba pridobila licenco za trgovanje 
z električno energijo. Samo dejavnost proizvodnje, prodaje in distribucije 
električne ter toplotne energije je prevzela družba Petrol Energetika d.o.o., 
potem ko je v ta namen obvladujoča družba sredi leta 2002 od podjetja 
Slovenske železarne, d.d., odkupila 80-odstotna poslovna deleža družb 
Energetika Ravne in Energetika Štore. V letu 2008 je družba Petrol d.d., 
Ljubljana z dokapitalizacijo povečala lastniški delež v Petrol Energetiki d.o.o. 
na 99,33 odstotka.

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.

V letu 2008 je matična družba od družbe Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. in 
občine Hrastnik odkupila 100-odstotni delež v družbi Toplarna Hrastnik d.o.o., 
podjetju za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije. S tem smo 
multi-utility model, ki v tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu 
združuje izvajanje celostnih energetskih storitev, namenjenih odjemalcem  
s področja industrije in široke potrošnje, pričeli širiti s koroške in savinjske  
v zasavsko regijo.

Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. izvaja štiri dejavnosti:
  proizvodnja, prodaja in distribucija toplotne energije, 
  proizvodnja in prodaja električne energije, 
 gradbene storitve in 
 dimnikarska dejavnost.

Najpomembnejši 
odjemalci: 
jeklarstvo in 
strojnopredelovalna 
industrija
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VIŠJI OBSEG PRODAJE 
IN DISTRIBUCIJE   

V 2008

Prodaja:  
3 % rast električne,  
17 % rast toplotne 
energije

V letu 2008 je skupina Petrol prodala 346 milijona kWh električne energije,  
s čimer je za 3 odstotke presegla v letu 2007 ustvarjeni obseg prodaje.

Znotraj celotne prodane količine je bilo 300,8 milijona kWh električne energije 
tudi distribuirane, s čimer je za 2 odstotka presegla v letu 2007 ustvarjeni obseg 
distribucije.

Hkrati je skupina Petrol v letu 2008 prodala tudi 53,1 milijona kWh toplotne 
energije, kar je za 17 odstotkov več kot v letu 2007, distribuirala pa 48,2 
milijona kWh toplotne energije, kar je za 2 odstotka več kot v letu 2007.

Majhno, a pomembnoOKOLJSKA 
DEJAVNOST

Od čiščenja komunalnih voda do načrtovane celovite oskrbe vodnega 
kroga.  Od ravnanja z vodami do sledljivega in okolju prijaznega 
ravnanja z odpadki. Prav v sorazmerno majhni okoljski dejavnosti 
skupine se s pravimi idejami, partnerstvi in premišljenimi investicijami 
skrivajo priložnosti resničnega zaokrožanja energetske ponudbe.  
To strategijo smo korakoma uresničevali tudi lani.

  

V celotni mreži energetskih storitev skupine predstavlja okoljska dejavnost 
zaenkrat sorazmerno majhen delež, a je zelo pomembna za razvoj skupine 
Petrol. Poleg skrbi za okolje predstavlja dinamično gospodarsko dejavnost 
javnega pomena, kjer se znanje in kapital povezujeta v različne oblike 
sodelovanja – tudi javno-zasebna partnerstva. 

Priložnosti in pripravljenost za okoljska javno-zasebna 
partnerstva

V preteklem letu 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 2008 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.

DEJAVNO TUDI  
V LETU 2008

Murska Sobota, 
Mežica: čiščenje 
odpadnih voda 
za 46 tisoč 
populacijskih 
ekvivalentov
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Poleg izvajanja celovite oskrbe vodnega kroga v skupini Petrol spremljamo 
in načrtujemo širitev okoljskih dejavnosti tudi na druga področja. Posebno 
pozornost namenjamo področju ravnanja z odpadki – predelava odpadkov, 
proizvodnja trdnega goriva iz odpadkov, energetska izraba odpadkov s 
proizvodnjo električne in toplotne energije, sežigalnice, kompostarne. 

Sam sledljivi sistem zbiranja in predelave vseh vrst odpadkov pa predstavlja 
standardni vsakdanjik delovanja na vseh bencinskih servisih že od konca 
devetdesetih let. Končni strateški okoljski cilj delovanja skupine je jasen - 
poslovanje brez negativnih vplivov na okolje in biosfero.

  

 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 

Strateške 
naloge do  
leta 2010
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Lastno znanje in partnersko 
sodelovanje

PROJEKTI UČINKOVITE 
RABE ENERGIJE IN 

DRUGI ENERGETSKI 
PROJEKTI

V času energetskih negotovosti predstavlja učinkovita raba energije 
najbolj racionalno rešitev. Strokovnjaki skupine Petrol so tudi v letu 
2008 snovali, uresničevali in upravljali projekte, ki so prinašali finančne 
prihranke in zmanjšanje emisij.  

  

V skupini Petrol omogočamo našim naročnikom učinkovitejšo rabo energijo 
(URE) na podlagi koncepta TPF (financiranje investicij s strani tretje osebe). 
Poglavitna prednost izvedbe projektov URE in obnovljivih virov energije 
(OVE) pri tovrstnem načinu je celovita in strokovna energetska rešitev brez 
potrebe po vlaganju naročnikovih investicijskih sredstev ter s pogodbeno 
zajamčenimi rezultati. 

V okviru pogodbenih določil izvaja Petrol naslednje aktivnosti:
  identifikacija varčevalnih priložnosti,
  energetsko svetovanje,
  načrtovanje, izvedba in financiranje potrebnih investicij,
  izbira in dobava optimalnega energenta,
  upravljanje in vzdrževanje energetskih postrojenj,
  dobava ustrezne količine in kakovosti energije po vnaprej dogovorjeni 

formuli za določitev cene,
  jamstvo za doseganje zastavljenih ciljev.

S pridobljenimi izkušnjami, lastnim znanjem in z uporabo ustreznih ter 
sodobnih energetskih postrojenj poskrbimo za optimalno energetsko oskrbo 
svojih naročnikov, racionalnejšo rabo primarnih energentov, nižje izpuste 
toplogrednih plinov in posledično pomembno prispevamo k čistejšemu okolju.

Tovrstne energetske storitve dopolnjujejo obstoječa tradicionalna poslovna 
področja skupine in predstavljajo novo dodano vrednost za naročnike, sočasno 
pa skupini Petrol omogočajo tudi precejšnjo konkurenčno prednost.
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Prvi projekt URE  
na sistemih 
daljinskega 
ogrevanja v  
skupini Petrol 

 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

Strateške 
naloge do  
leta 2010

KAJ SMO 
DOSEGLI V 2008

Upravljanje  
z devetimi  
projekti URE

Konec minulega leta smo v skupini Petrol upravljali že z devetimi tovrstnimi 
projekti iz industrijskega, večstanovanjskega in javnega sektorja.

Projekti URE in OVE v upravljanju:
  enote za soproizvodnjo električne energije in toplote: Martex, Unior in 

Tehnološki park Ljubljana (energetska centrala s trigeneracijo),
  URE v bolnišnicah: Splošna bolnišnica Brežice in Psihiatrična bolnišnica 

Begunje,
  centralne kotlovnice večstanovanjskih zgradb: Hutterjev blok v Mariboru  

in kotlovnica Staneta Rozmana v Murski Soboti,
 fotovoltaična elektrarna na bencinskem servisu v Kopru,
 zagotavljanje prihranka energije v Ogrevanju Piran d.o.o.

V letu 2008 smo uspešno optimizirali obratovanje obstoječih projektov ter 
začeli postopek prenosa operativnega dela poslovanja iz matične na odvisno 
družbo Petrol Energetika d.o.o. (konsolidacija dejavnosti znotraj specializirane 
hčerinske družbe). Okrepili smo področje razvoja in trženja projektov v 
matični družbi. Obenem smo dodatno razvijali koncept in začeli aktivno tržiti 
projekte URE v javnem sektorju. V skladu s podpisanim pismom o nameri 
za sodelovanje smo enemu izmed večjih industrijskih porabnikov energije 
v Sloveniji vzpostavili elektronsko energetsko knjigovodstvo ter izvedli 
preliminarne študije izvedljivosti različnih variant bodoče energetske oskrbe.

Prav tako smo v skupini Petrol v letu 2008 izvedli nov projekt URE – projekt 
rekonstrukcije celotnega sistema daljinskega ogrevanja z Ogrevanjem 
Piran d.o.o.

  





07 upravljanje s tveganji
in notranje kontrole

Le pogumno!*
Anton Ažbe

””
*»Nur fest!« Pregovorno reklo profesorja 
Ažbeta v spodbudo njegovim učencem v 
slikarski šoli v Münchnu.





Kdaj moraš  
stopiti korak 
vstran, da vidiš  
stvari v drugi luči

Zaznavanje in predvidevanje. 
Odprtost in razumevanje.  
Pozornost do podrobnosti in 
pomen celote. Videti na lastne 
oči in razmišljati z lastno glavo. 
Ustvarjati svoj model upravljanja 
z informacijami iz okolja. S svet-
lobo in energijo. Tako dojemamo 
trenutke v duhu časa in se izogi-
bamo nepotrebnim tveganjem. 
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Integrirano na vseh ravneh 
delovanja

Vse gospodarske družbe se srečujejo z negotovostjo poslovanja. 
Samo nekatere so nanj pripravljene že v načrtovalni fazi. Upravljanje 
s poslovnimi tveganji predstavlja strateško in taktično pomemben 
varovalni mehanizem v procesu načrtovanja, spremljanja in nadzora 
poslovanja. Negotovost lahko obenem pomeni tako tveganje kot 
priložnost, zato smo v skupini Petrol politiko upravljanja s tveganji 
vgradili v proces strateško poslovnega načrtovanja. S tem je postala 
integralni del Strateškega poslovnega načrta skupine Petrol (2006-
2010). 

  

V skupini Petrol imamo izdelan celovit sistem za upravljanje s poslovnimi 
tveganji, ki temelji na kontinuiranem spremljanju tveganosti poslovnega okolja. 
Tako zagotavljamo, da so ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, 
pravočasno prepoznana, izpostavljena, ocenjena in obvladovana.

V letu 2008 smo v skupini Petrol uspešno zaključili tretji metodološko 
podkrepljen projekt s področja obvladovanja tveganj. Njegov namen je bil 
pregledati učinkovitost delovanja obstoječega sistema upravljanja s tveganji ter 
oceniti potencialne grožnje poslovanju v prihodnosti.

Prvi projekt ocenjevanja poslovnih tveganj smo v skupini Petrol izvedli 
leta 2004. V proces vrednotenja je bilo vključenih 67 poslovnih tveganj. 
Oblikovan je bil katalog tveganj z zemljevidom najpomembnejših in 
najverjetnejših tveganj ter priporočila za izboljšave. V letu 2006 smo izvedli 
ponovno ocenjevanje poslovnih tveganj. Analizirali smo tudi obstoječi sistem 
zavarovanja v pogledu prenosa nekaterih poslovnih tveganj na zavarovalnico, 
obenem pa opredelili ključna poslovna tveganja in strateške aktivnosti, s 
katerimi ta tveganja sistematično upravljamo in obvladujemo. 

V letu 2007 je imel ključno vlogo pri oceni tveganosti poslovnega okolja odbor 
za poslovna tveganja, ki je v skupini Petrol odgovoren za redno spremljavo 
sistema upravljanja s poslovnimi tveganji. Odbor je v letu 2007 ocenil, da 
skupina Petrol ni bila izpostavljena nobenemu novemu poslovnemu tveganju, 
ki bi ga bilo treba dodatno vključiti v katalog poslovnih tveganj iz leta 2006. 

UPRAVLJANJE  
S TVEGANJI

OBVLADOVANJE 
TVEGANJ JE VPETO 

V ORGANIZACIJSKO 
STRUKTURO IN V 

POSLOVNI PROCES 
NA VSEH RAVNEH 

POSLOVANJA

Geneza in 
delovanje 
lastnega modela 
2004–2008
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Zato je bil kot okvirni model za upravljanje s tveganji za leto 2007 povzet 
model iz leta 2006, v katerem smo izpostavili tveganja, ki smo jih v letu 2007 
bodisi uspešno obvladovali bodisi moramo biti nanje pozorni v naslednjem 
obdobju. V letu 2007 je odbor v sodelovanju z nosilci posameznih področij 
upravljanja s poslovnimi tveganji pripravil tudi »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. 

Predlogi in priporočila odbora iz leta 2007 so predstavljali pomemben kriterij 
pri oblikovanju modela ovrednotenja poslovnih tveganj v letu 2008. V tem 
letu smo v proces ocenjevanja poslovnih tveganj vpeljali dve pomembnejši 
spremembi. Prvo predstavlja prenovljen okvir za poslovna tveganja z opisi 
poslovnih tveganj. Petrolov model 67 je bil prenovljen za potrebe ocenjevanja 
tveganj, in sicer smo 67 posamičnih tveganj z namenom učinkovitejšega 
vrednotenja vsebinsko povezali v sklop 20 skupin tveganj, ki so bile predmet 
ocenjevanja v letu 2008. Omenjene skupine tveganj so porazdeljene znotaj 
dveh glavnih skupin: tveganja okolja in tveganja delovanja. Tovrstno 
ocenjevanje je enostavnejše in izkazalo se je, da so rezultati bolj realni, ker so 
tveganja medsebojno povezana, prav tako pa tudi učinki zavarovanj teh tveganj. 

PETROLOV MODEL 67 
V NOVI OBLEKI

Dve pomembni 
spremembi  
v procesu 
ocenjevanja  
tveganj

Skupine poslovnih tveganj v skupini Petrol v letu 2008

I. TVEGANJA OKOLJA
  

I.1. Politična tveganja I.3. Tveganja gospodarskega okolja  I.5. Katastrofe

I.2. Tveganja finančnega okolja I.4. Tveganja zakonodaje in regulative

II. TVEGANJA DELOVANJA
  

II.1. Operativna tveganja II.2. Tveganja vodenja in odločanja II.5. Finančna tveganja

II.1.1. Tveganja upravljanja s človeškimi viri II.2.1. Tveganja vodenja II.5.1. Cenovna tveganja

II.1.2. Komercialna tveganja II.2.2. Tveganja poslovno-finančnega odločanja II.5.2. Kreditna tveganja (tveganja naspr. strani)

II.1.3. Tveganja varnosti in zaščite II.2.3. Tveganja strateškega odločanja II.5.3. Likvidnostna tveganja

II.1.4. Tveganja prekinitve poslovanja II.5.4. Valutna tveganja

II.3. Tveganja zagotavljanja informacij II.5.5. Obrestna tveganja

II.5.6. Tveganja finančnih inštrumentov

II.4. Tveganja prevar in drugih nezakonitih dejanj
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Razporeditev poslovnih tveganj v skupini Petrol v letu 2008 

V letu 2008 smo v skupini Petrol ponovno identificirali poslovna tveganja, kjer 
smo izpostavili in ločeno ovrednotili 20 skupin poslovnih tveganj.  

Tveganja smo ocenili po dveh kriterijih:
 pomembnost nastanka škodnega dogodka ter
 verjetnost (pogostnost). 

Rezultat ocenjevanja tveganj je prikazan z grafično razporeditvijo točk, ki 
označujejo posamezna poslovna tveganja, na mreži, ki jo definirajo vrednosti 
oz. stopnje kriterijev ocenjevanja.

Drugo pomembno spremembo predstavlja dopolnitev metodologije 
ocenjevanja poslovnih tveganj z vrednostnimi spremenljivkami. Tveganja so 
bila v letu 2008 ocenjena s 5-stopenjsko lestvico pomembnosti in verjetnosti 
(pogostnosti). Na njej posamezna stopnja pomembnosti predstavlja vrednostno 
oceno potencialnega škodnega dogodka za poslovanje družbe, stopnja 
verjetnosti (pogostnosti) pa predstavlja število dogodkov na časovno enoto. 
Ocenjevanje posameznih tveganj je bilo izvedeno ob predpostavki, da nobeno 
izmed tveganj ni zavarovano oziroma da instrumenti za varovanje tveganj ne 
obstajajo. V proces ocenjevanja poslovnih tveganj so bili vključeni uprava 
družbe Petrol d.d., Ljubljana, svetovalci uprave, direktorji sektorjev družbe 
Petrol d.d., Ljubljana in direktorji odvisnih družb v skupini Petrol.

Ustvarili smo nov katalog skupin najpomembnejših 
tveganj s priporočili za izboljšave

Končni rezultat projekta ocenjevanja poslovnih tveganj v letu 2008 je bil 
popis tveganj, to je katalog skupin tveganj s prikazom najpomembnejših in 
najverjetnejših tveganj. Po koncu poslovnega leta smo pripravili tudi poročilo s 
priporočili za izboljšave. V okviru projekta smo analizirali tudi obstoječi sistem 
zavarovanja v smeri prenosa nekaterih poslovnih tveganj na zavarovalnico. 
Obenem pa opredelili ključna poslovna tveganja in strateške aktivnosti,  
s katerimi ta tveganja sistematično upravljamo in obvladujemo. 
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Legenda stopenj verjetnosti 

1 - dogodek se lahko realizira redkeje kot 1-krat na tri leta;

2 - dogodek se lahko realizira vsaj 1-krat na tri leta, vendar ne pogosteje kot 2-krat letno;

3 - dogodek se lahko realizira več kot 2-krat letno, vendar ne pogosteje kot 1-krat mesečno;

4 - dogodek se lahko realizira več kot 1-krat mesečno, vendar ne pogosteje kot 1-krat tedensko;

5 - dogodek se lahko realizira pogosteje kot 1-krat tedensko.

Legenda stopenj pomembnosti 

1 - potencialna škoda za poslovanje je manjša od 50.000 EUR;

2 - potencialna škoda za poslovanje je od 50.000 EUR do 250.000 EUR;

3 - potencialna škoda za poslovanje je od 250.001 EUR do 1.000.000 EUR;

4 - potencialna škoda za poslovanje je od 1.000.001 EUR do 5.000.000 EUR;

5 - potencialna škoda za poslovanje je večja od 5.000.000 EUR.

Legenda oznak

Politična tveganja

Tveganja gospodarskega okolja

Katastrofe

Komercialna tveganja

Tveganja prekinitve poslovanja

Tveganja poslovno-finančnega 

odločanja

Tveganja zagotavljanja informacij

Cenovna tveganja

Likvidnostna tveganja

Obrestna tveganja

Tveganja finančnega okolja

Tveganja zakonodaje in regulative

Tveganja upravljanja s človeškimi viri

Tveganja varnosti in zaščite

Tveganja vodenja

Tveganja strateškega odločanja

Tveganja prevar in nezakonitih dejanj

Kreditna tveganja (tveganja 

nasprotne strani)

Valutna tveganja

Tveganja finančnih instrumentov

1 2 3 4 5
Verjetnost (pogostost)

5

4

3

2

1

P
om

em
bn
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t

V skladu z rezultati ocenjevanja tveganosti poslovnega okolja v letu 2008 
spadajo med najpomembnejša in najverjetnejša poslovna tveganja skupine 
Petrol finančna tveganja (cenovna tveganja, kreditna tveganja (tveganja 
nasprotne strani), valutna tveganja, obrestna tveganja, likvidnostna tveganja, 
tveganja finančnih instrumentov); tveganja finančnega okolja; komercialna 
tveganja; tveganja strateškega odločanja; tveganja poslovno-finančnega 
odločanja ter tveganja gospodarskega okolja.

Glede na pridobljeno oceno posamične skupine tveganj po pomebnosti in 
verjetnosti, skupina Petrol razvrsti tveganja v štiri kvadrante, ki predstavljajo 
grobo usmeritev, kakšen kontrolni sistem mora biti postavljen za nadzor 
oziroma upravljanje s tveganji.

UPRAVLJANJE S 
POSLOVNIMI TVEGANJI 

V SKUPINI PETROL
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V letu 2008 smo upravljali s posamičnimi skupinami tveganj na sledeč način:

Po pregledu tveganosti poslovnega okolja skupine Petrol so bila ovrednotena 
najpomembnejša tveganja okolja v letu 2008. To so:
 politična tveganja, 
 tveganja finančnega okolja, 
 tveganja gospodarskega okolja,
 tveganja zakonodaje in regulative ter
 tveganja katastrof.

Skupina Petrol se pred tveganji zunanjega okolja varuje s sistematičnim 
spremljanjem dogajanj v poslovnem okolju ter pravočasnim odzivanjem nanje. 

V letu 2008 smo na podlagi priporočil uprave posebej obravnavali tveganja 
povezana s spremembo zakonodaje ter izboljšali pretok informacij znotraj 
skupine Petrol o novostih in spremembah na zakonodajnem področju. 

TVEGANJA OKOLJA

5 tveganj okolja  
v 2008

1 2 3 4 5
Verjetnost (pogostost)

5

4
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KVADRANT II

Odkrivaj in nadzoruj
KVADRANT I

Odpravi pri izvoru

KVADRANT IV

Šibka kontrola
KVADRANT III

Nadzoruj

Upravljanje 
tveganj okolja: 
sistematično 
spremljanje in 
pravočasno 
odzivanje

Shema upravljanja s poslovnimi tveganji v skupini Petrol 
in način kontroliranja
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TVEGANJA 
DELOVANJA

Varovanje pred 
operativnimi 
tveganji: redna 
ocenjevanja 
bencinskih servisov 
in celostni nadzor 
nad dobavitelji

Obvladovanje z 
rednim merjenjem 
organizacijske 
klime in letnimi 
razgovori

Tveganja delovanja sodijo tudi v letu 2008 med najverjetnejša in 
najpomembnejša poslovna tveganja skupine Petrol. Tveganja delovanja 
vključujejo: 
 operativna tveganja, 
 tveganja vodenja in odločanja, 
 tveganja zagotavljanja informacij, 
 tveganja prevar in drugih nezakonitih dejanj ter 
 finančna tveganja. 

Operativna tveganja

Operativna tveganja predstavljajo skupino tveganj, ki vključuje tveganja 
upravljanja s človeškimi viri, komercialna tveganja, tveganja varnosti in 
zaščite, tveganja prekinitve poslovanja. 

Med operativnimi tveganji smo v letu 2008 posebej izpostavili pomen 
komercialnih tveganj. V to skupino smo uvrstili tveganja nezadovoljstva 
kupcev, tveganja omejenih virov dobav proizvodov iz nafte in drugega blaga, 
tveganja neučinkovitih zavezništev, tveganja neučinkovitosti distribucijskih 
kanalov, tveganja nekakovostno opravljenih storitev ali prodaje nekakovostnih 
proizvodov. 

Pred temi oblikami poslovnih tveganj se v skupini Petrol varujemo z rednimi 
ocenjevanji bencinskih servisov ter celostnim nadzorom nad dobavitelji. Na 
področju obvladovanja tveganj razpoložljivosti virov, zlasti na področju nabave 
proizvodov iz nafte, smo v letu 2008 v skladu s priporočili uprave iz leta 2007 
še naprej izvajali celostni nadzor nad dobavitelji. Na področju upravljanja 
s tveganji zadovoljstva kupcev smo uspešno izvedli revizijo in dopolnitev 
postopkov za obvladovanje neskladnih proizvodov. 

Tveganja vodenja in odločanja

Z operativnimi tveganji so tesno povezana tudi tveganja vodenja in odločanja. 
Mednje sodijo tveganja vodenja, tveganja poslovno-finančnega odločanja in 
tveganja strateškega odločanja. 

Tveganja vodenja obvladujemo z rednim merjenjem organizacijske klime v 
celotni skupini Petrol ter s sistemom letnih pogovorov. Tveganja strateškega 
odločanja pa zmanjšujemo z jasno strategijo, kontrolo izvajanja strategije ter  
z letnimi strateškimi in razvojnimi konferencami.

Tveganja zagotavljanja informacij

Ta skupina vključuje tveganje zanesljivosti in ustreznosti informacij, tveganje 
prenosa informacij, tveganja zanesljivosti in ustreznosti informacijsko-
komunikacijske tehnologije, tveganje dostopa do informacij ali zaupnost 
informacij ter tveganje razpoložljivosti informacij. 
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Informacijska 
tveganja obvladuje 
Disaster Recovery 
System

V skupini Petrol predstavlja  upravljanje s tveganji, ki se nanašajo na ustreznost 
in varnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, nujno in stalno aktivnost. 
Tako sistematično upravljanje izvajamo zaradi narave dela, hitrega razvoja 
in nastajanja novih tveganj na tem področju. Sklop tveganj informacijske 
tehnologije v skupini obvladujemo s sistemom neprekinjenega delovanja 
informacijske tehnologije – Disaster Recovery System.

Pri upravljanju s tveganji zanesljivosti in ustreznosti informacijsko-
komunikacijske tehnologije smo v letu 2008, skladno s priporočili uprave 
družbe iz leta 2007, izpopolnili sistem izobraževanja uporabnikov o 
informacijski varnostni politiki, uvedli izboljšave na področju ureditve 
upravljavskega, normativnega in organizacijskega vidika varnosti informacijske 
tehnologije ter v obnovitev poslovnega informacijskega sistema.

Tveganja prevar in drugih nezakonitih dejanj

Pri upravljanju s tveganji prevar in drugih nezakonitih dejanj smo v letu 2008  
sledili predlogom uprave iz leta 2007 ter ponovno določili koncepte in metodo-
logijo zavarovanj pred pomembnejšimi prevarami zaposlenih in tretjih oseb.

Finančna tveganja 

V letu 2008 smo med finančnimi tveganji posebej izpostavili cenovna, tečajna, 
kreditna, likvidnostna, obrestna tveganja ter tveganja finančnih instrumentov.

Cenovna in tečajna tveganja

Pred cenovnimi tveganji se dodatno varujemo z 
usklajevanjem nabavnih in prodajnih cen derivatov

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

Pred vplivom neskladij med cenami na svetovnem in na domačem trgu se v 
skupini varujemo z uporabo ustreznih finančnih instrumentov. Od aprila leta 
2000 naprej omogoča model o oblikovanju cen naftnih derivatov prenašanje 
gibanj svetovnih cen na domače prodajne cene. Tako je izpostavljenost skupine 
Petrol cenovnemu tveganju močno zmanjšana. 

Uporaba ustreznih 
finančnih 
instrumentov
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Pomen sklepanja 
terminskih pogodb 
na EUR/USD

Sistematičnost 
spremljanja 
terjatev

Dodatno se skupina Petrol pred cenovnimi tveganji varuje še z usklajevanjem 
nabavnih in prodajnih formul cen derivatov. V določenih primerih zato cene 
naftnih proizvodov na trgu OTC (neposredni posel med dvema strankama 
brez uporabe borze) zavarujemo s cenovno-blagovnimi zamenjavami (swapi). 
Primarni cilj varovanj je doseganje nabavnih cen, kot jih priznava model o 
oblikovanju cen naftnih derivatov. Naši poslovni partnerji na tem področju so 
mednarodne finančne organizacije in banke ter večje naftne korporacije, ki nam 
naftne derivate dobavljajo.

Nakupe naftnih derivatov smo v skupini Petrol v letu 2008 plačevali v rokih, ki 
ustrezajo praksi v naftnem poslu, zaradi česar je bilo poslovanje izpostavljeno 
tečajnemu tveganju – spremembi tečaja EUR/USD od nastanka poslovnega 
dogodka do plačila. V obvladujoči družbi je sredstvo za zavarovanje pred 
tečajnimi tveganji sklepanje terminskih pogodb na EUR/USD z bankami. Poleg 
tega obvladujoča družba spremlja in nudi svetovanje pri sklepanju zavarovanj 
pred tečajnimi tveganji tudi v odvisnih družbah. 

V transakcije z izvedenimi instrumenti vstopamo izključno zaradi zavarovanja 
pred cenovnimi in tečajnimi tveganji in ne iz špekulativnih razlogov.

Kreditna tveganja

Obvladujoča družba aktivno spremlja stanje terjatev iz poslovanja in pri tem 
– ob enotnem vodenju politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do 
posameznega kupca ali skupine kupcev – sledi načelu decentralizacije. Terjatve 
se sistematično spremljajo po starosti, po regijah in organizacijskih enotah, po 
kakovosti in po posameznih kupcih. Za spremljanje uporabljamo računalniško 
aplikacijo za upravljanje s terjatvami, ki nam omogoča stalen avtomatski 
nadzor nad izpostavljenostjo do posameznega kupca ter takojšnje ukrepanje.  
V proces upravljanja tveganj neizpolnitve nasprotne stranke je aktivno vpletenih 
več področij, kjer se zaposleni redno sestajajo in sprejemajo ustrezne ukrepe.

Plačila na odlog predstavljajo izpostavljenost tveganju neizpolnitve nasprotne 
stranke. To je le del fakturirane realizacije podjetja. Družba omogoča plačila na 
odlog zaradi potrebe po vsaj delnem kreditiranju kupcev in s tem povečevanju 
prihodkov od prodaje. 

Zaradi narave produktov, tržnega deleža in široke baze kupcev skupina Petrol 
ni izpostavljena znatnejšemu tveganju do posamezne osebe ali skupine oseb, ki 
bi lahko predstavljale enotno tveganje.
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Nadgradnja  
sistema izterjav

Vpetost v načrtovanje omogoča strateško predvidevanje, 
stalen nadzor pa takojšnje ukrepanje 

S pomočjo štiriindvajseturne informacijske podpore in medsebojnega 
informiranja vseh zaposlenih aktivno spremljamo boniteto svojih kupcev 
in dobaviteljev. Ta predstavlja oceno vseh vrst tveganj v poslovanju s temi 
osebami. Glede na oceno tveganja se terjatve podjetja ustrezno zavarujejo.  
V ta namen uporablja skupina širok nabor instrumentov zavarovanja terjatev.

Skladno z načrti in priporočili uprave za leto 2008 je politika upravljanja s 
kreditnimi tveganji v tem letu dopolnjena z nadgradnjo sistema izterjav prek 
elektronskega vlaganja izvršb.

Likvidnostna tveganja

V letu 2008 smo se srečevali s finančno krizo na slovenskem in svetovnem 
finančnem trgu. Bančni sektor je bil bistveno manj likviden, obrestne mere 
(Euribor in obrestna marža) pa so se zelo povečale. 

Oslabljena likvidnost bank ter neugodne razmere financiranja lahko pomembno 
vplivajo na poslovanje podjetij in posameznikov. Zato smo v skupini Petrol 
povečali previdnost pri vzdrževanju kratkoročne plačilne sposobnosti. 
Kratkoročno plačilno sposobnost smo v letu 2008 zagotavljali s skrbnim 
načrtovanjem in usklajevanjem denarnega toka v skupini. Dodatno smo bili 
pozorni tudi na plačilno sposobnost kupcev ter stanje terjatev. Pri tem smo 
upoštevali predvsem tveganja, ki so povezana s plačilno nedisciplino in 
otežujejo načrtovanje prilivov od prodaje na odloženo plačilo. Vzdrževanje 
likvidnosti oziroma kratkoročno plačilno sposobnost družb v skupini Petrol smo 
zagotavljali s centralnim vodenjem in usklajevanjem tekočih denarnih tokov. 

Povečali smo previdnost pri vzdrževanju kratkoročne 
plačilne sposobnosti

Centralno vodenje likvidnosti za celotno skupino poteka v obvladujoči 
družbi. Od leta 2006 imamo v ta namen uveden tudi sistem cash-poolinga ali 
združevanje sredstev za odvisne družbe v Sloveniji. Obvladujoča in odvisne 
družbe uporabljajo za načrtovanje in spremljanje dnevne likvidnosti posebno 
programsko opremo. Ta omogoča natančen vpogled in nadzor nad denarnim 
tokom. 

Skupina Petrol je sposobna v vsakem trenutku izpolniti vse dospele obveznosti. 
Poleg lastnih sredstev imamo možnost uporabe likvidnostne rezerve prek 
odobrenih kreditnih linij pri domačih in tujih bankah. Tako ohranjamo najvišjo 
boniteto pri poslovnih partnerjih ter finančnih organizacijah doma in v tujini.
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Osnovna enota zaupanja - v vsakem trenutku smo 
sposobni izpolniti vse dospele obveznosti

Dolgoročno plačilno sposobnost v skupini Petrol zagotavljamo z ohranjanjem 
in povečevanjem lastniškega kapitala ter vzpostavljanjem ustreznega 
finančnega ravnotežja. To dosegamo s pomočjo oblikovanja in stalnega 
vzpostavljanja ustrezne strukture ter ročnosti financiranja, kar je bilo v letu 
2008 še posebej zahtevno.

Skladno s priporočili uprave za leto 2008 je bil dosežen cilj upravljanja z 
likvidnostnimi tveganji - zagotavljati optimalno dolgoročno in kratkoročno 
plačilno sposobnost skupine ter čimprejšnjo vključitev novih odvisnih družb  
v sistem spremljave likvidnosti.

Obrestna tveganja

Izpostavljenost obrestnemu tveganju v skupini Petrol sproti spremljamo. 
Pri financiranju investicijske dejavnosti in tekočega poslovanja se namreč 
pojavlja obrestno tveganje, ker sklepamo dolgoročne in kratkoročne kreditne 
pogodbe z obrestno osnovo Euribor, ki se dnevno spreminja. S sklepanjem 
izvedenih finančnih instrumentov (IRS - interest rate swap) pa zamenjamo 
gibljivi del obrestne mere za fiksni del in tako varujemo oziroma si zagotovimo 
nespremenljivi denarni tok. 

Skladno s priporočili uprave so bile v letu 2008 na področju sklepanja 
zavarovanj oblikovane dodatne normativne in organizacijske zaščite.

Kako deluje tveganje obrestne mere
Vpliv spremembe obrestne mere na čisti poslovni izid.
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NOTRANJA 
REVIZIJA

Notranja revizija organizacijsko deluje kot samostojna in neodvisna podporna 
funkcija v okviru obvladujoče družbe od leta 2002 in je neposredno odgovorna 
predsedniku uprave. Deluje na ravni celotne skupine Petrol.

Cilj delovanja notranje revizijske funkcije je podajati objektivna zagotovila 
ter svetovati upravi in vodstvu na vseh ravneh pri varovanju premoženja, 
izboljšanju kakovosti in učinkovitosti poslovanja skupine Petrol. S tem pomaga 
uresničevati strateške in poslovne cilje z načeli najboljše prakse. Notranja 
revizija izvaja svoje delo v skladu s »Pravilnikom o delu notranje revizije«, 
ravna po načelih neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti ter etičnih 
načelih kot temeljnih načelih revizijske stroke. O svojem delu poroča upravi in 
po potrebi nadzornemu svetu.

Revizijski pristop temelji na analizi poslovnih tveganj skupine Petrol in na 
analizi kontrolnih tveganj. Največji poudarek je dan 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 predvsem 
nadzorujejo dve področji: poslovanje z gotovino in ravnanje z gorivi.

Služba notranje revizije je v letu 2008 opravila 24 pregledov in svetovanj, 
spremljala je tudi izvajanje priporočil iz preteklega leta. Največ pozornosti 
je bilo namenjeno preverjanju učinkovitosti upravljanja s finančnimi tveganji 
in poslovanju odvisnih družb ter preverjanju učinkovitosti in gospodarnosti 
izvajanja ključnih poslovnih procesov v skladu s pravili matične družbe in z 
dobro prakso.
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BONITETA 
PODJETJA

Petrol ima pri domačih in tujih poslovnih partnerjih ter finančnih organizaci-
jah visoko boniteto. Visoka bonitetna ocena odraža sposobnost družbe, da 
pravočasno poravnava svoje obveznosti. Njena finančna moč izhaja iz položaja 
na trgu, finančne prilagodljivosti, ustvarjanja stabilnih denarnih tokov in do-
dane vrednosti iz poslovanja.

Zaradi svoje finančne moči dosega skupina Petrol na domačih in tujih finančnih 
trgih najugodnejše pogoje financiranja ob upoštevanju trenutnih razmer na 
domačih in svetovnih bančnih trgih.



08 trajnostni razvoj

Umetnost, v svojem namenu 
izražanja narave z vedno 
večjo natančnostjo, nas uči 
gledati, zaznavati, čutiti. 
Sam kamen postane organ-
ska snov, in lahko čutimo 
njegovo preoblikovanje, ko 
en trenutek življenja nasledi 
drugega.

Georges Clemenceau
”

”







Ta slika  
je podoba, 
izvirnost  
je v mislih 
posameznika

Odgovornost dokazujemo 
tam, kjer delujemo. Samo 
tako smo lahko zvesti lastni 
odličnosti in lokalnim skupnos-
tim – vam, s katerimi ustvarja-
mo nekaj lepega in veliko do-
brega. Snov iz katere se tkejo 
sanje in dobro sodelovanje.  
Več o naših okoljskih izbolj-
šavah, natečaju spodbujanja 
ustvarjalnosti »Otroci odraslim« 
ali pa o izvirnikih slovenskih 
impresionistov iz zbirke Petrol 
najdete tudi na www.petrol.si.
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Različni pogledi so neprecenljivi 
ustvarjalci skupne energije

Dobra družba prisluhne, razume in vključuje. Vsak delček svojega 
organizma, vsakega posameznika skupine. Jutrišnja uspešnost namreč 
temelji na današnjem zadovoljstvu in želji po sodelovanju. Organska 
rast pa na samozavestnem uresničevanju skupne vizije, odprtosti do 
novosti in spoštovanju drugega. 

  

V skupini Petrol in na najemnih bencinskih servisih je bilo konec leta 2008 
3.536 zaposlenih, od tega jih je 27 odstotkov zaposlenih v odvisnih družbah 
in najemnih bencinskih servisih v tujini. V primerjavi s koncem leta 2007 se 
je število zaposlenih povečalo za 592 sodelavcev oziroma za 20 odstotkov. 
Število zaposlenih se je povečalo predvsem zaradi vključitve novih odvisnih 
družb v skupino Petrol (Euro - Petrol d.o.o., Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o., 
Petrol -  Invest d.o.o.) in zaradi odpiranja novih bencinskih servisov.

ZAPOSLENI

20 % rast števila 
zaposlenih v letu 
2008

V skupini Petrol imamo izdelan sistem ocenjevanja trajnostnega 
delovanja. Pri tem upoštevamo tudi cilje UN Global Compact (www.
Unglobalcompact.org). Prostovoljna organizacija prek desetih načel 
usmerja k trajnostnemu razvoju na štirih področjih: človekove pravice, 
delovna razmerja, okolje in protikorupcijsko delovanje. Sredstvo za 
merjenje in prikaz napredka na tem področju predstavljajo kazalci 
Global Reporting Initiative (GRI, www.globalreporting.org), nekatere 
izmed njih navajamo v nadaljevanju. 

Gibanje števila zaposlenih v letih 2004–2008 v skupini Petrol 
in na najemnih bencinskih servisih
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Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2008 je 41 let. Med zaposlenimi je 
69 odstotkov moških in 31 odstotkov žensk. Po kolektivni pogodbi je v skupini 
Petrol zaposlenih 98 odstotkov sodelavcev. 34 odstotkov vodstvenih delovnih 
mest zasedajo ženske.11

Eno vodil kadrovske politike skupine Petrol je, da so na delovnih mestih 
zaposleni ustrezno izobraženi kadri. 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. Obenem 
omogočamo enakopravno obravnavo vsem kandidatom, ne glede na spol ali 
drugo osebno okoliščino. V skupini Petrol smo v letu 2008 tako zaposlili 904 
nove sodelavce, 312 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje, 112 zaposlenih 
pa je bilo premeščenih med podjetji znotraj skupine Petrol. Fluktuacija v 
skupini je bila 8-odstotna, kar je na enaki ravni kot leta 2007. 

Učinkovitost in dejavniki dobrega poslovanja se lahko prepletajo tudi s 
kakovostjo izrabe delovnega časa zaposlenih. V skupini Petrol smo imeli v 
letu 2008 79,6-odstotno izkoriščenost delovnega časa, kar je za 0,9 odstotne 
točke več kot v letu 2007. Nekoliko se je povečala odsotnost zaradi bolniškega 
dopusta, in sicer za 0,2 odstotne točke. Zrasla je z 0,9 odstotka v letu 2007 na 
1,1 odstotek v letu 2008. 

Narava dejavnosti skupine zahteva permanentno vrhunsko osebnostno, 
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. Vzpodbujanje 
strokovnega razvoja zaposlenih je ključno za doseganje strateških ciljev 
skupine. Pri izobraževanju in razvoju kadrov upoštevamo tudi želje in  
interese zaposlenih.

Struktura po spolu: 
31 % žensk in  
69 % moških

PRAVI STROKOVNJAKI 
NA PRAVEM MESTU12

IZRABA DELOVNEGA 
ČASA IN ODSOTNOST 

Z DELA (ABSENTIZEM) 
V LETU 200813

OSVAJANJE ZNANJA 
IN USTVARJANJE 

ZAUPANJA14

11 GRI kazalec LA13. 12 GRI kazalec LA8-12. 13 GRI kazalec LA7. 14  GRI kazalci LA10, LA11, EN26.

Izobrazbena struktura v skupini Petrol  
na dan 31. 12. 2008

I-I I I 11 % 
IV-V  73 %
VI + 16 %
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V letu 2008 je pri različnih oblikah izobraževanja in izpopolnjevanja 
sodelovalo 8.783 zaposlenih. Od tega je bilo 91 oseb vključenih v formalno, 
šolsko izobraževanje. Izvedenih je bilo 72.038 pedagoških ur usposabljanja, kar 
v povprečju predstavlja preko 20 pedagoških ur izobraževanja na zaposlenega.

V letu 2008 smo nadaljevali programe vodenja in prodaje na bencinskih 
servisih, delavnice timskega dela ter izvajali strokovna in zakonsko zahtevana 
izobraževanja. 

Največ je bilo izvedenih strokovnih izobraževanj, izobraževanj s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter s področja ravnanja z živili – HACCP. Za novo 
zaposlene na bencinskih servisih smo pripravili uvajalne seminarje. Zaposlene 
smo seznanili z novostmi na področju informacijske podpore poslovanju ter 
začeli usposabljati animatorje v projektu Prima ideja.

Ustvarjamo pogoje za znanje in dobro sodelovanje

Posebna pozornost je namenjena tudi usposabljanju zunanjih sodelavcev - od 
prevoznikov do študentov. V letu 2008 je bila zanje organizirana vrsta različnih 
strokovnih seminarjev, na katerih je aktivno prisostvovalo 2.052 udeležencev. 

Prizadevanje za zniževanje ravni tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih 
procesov, predstavlja eno temeljnih aktivnosti skupine Petrol. Delovna okolja 
se konstantno spreminjajo. Uvajanje novih tehnologij zahteva nova prilagajanja 
in znanja. Sledenje spremembam, razumevanje novih pogojev in pravočasno 
predvidevanje njihovih vplivov sestavljajo stalne predpostavke našega 
delovanja. Iščemo in vpeljujemo zgolj tiste rešitve, ki so zdravju prijaznejše in 
varne za zaposlene.

Za vsa delovna mesta, na katerih so se spremenili delovni in tehnološki 
postopki, smo revidirali ocene tveganja. Obenem želimo z lastnim zgledom 
dokazati odgovornost na področju delovnih procesov in zdravega okolja. 
Osnovo predstavlja upoštevanje vseh zakonskih zahtev. Vse družbe v skupini 
Petrol imajo sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. 

V skupini smo tudi minulo leto uresničevali program preventivnih zdravstvenih 
pregledov. Redno spremljanje zdravstvenega stanja ostaja ena najbolj 
učinkovitih metod za pravočasno preprečevanje kroničnih obolenj in povratnih 
informacij za ustreznost delovnega okolja zaposlenih. Izvedli smo 1.560 
zdravstvenih pregledov. Posebno pozornost smo tudi v letu 2008 posvečali 
sodelavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo. 

ZNIŽEVANJE 
TVEGANJ IN 

USTVARJANJE 
ZDRAVIH POGOJEV 

ZA DELO15

preko 20 ur 
izobraževanja na 
zaposlenega  
v letu 2008

1.560 zdravstvenih 
pregledov in 
posebna pozornost 
do sodelavcev z 
zmanjšano delovno 
zmožnostjo

  

15 GRI-kazalec LA8
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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.  
V skupini Petrol imamo že nekaj let vzpostavljen sistem letnih razgovorov s 
ključnimi kadri.  V letu 2008 je bilo izvedenih 128 letnih razgovorov. Vanje so 
bili vključeni vsi zaposleni vrhnje, srednje ter nižje ravni vodenja in zaposleni 
na visoko strokovnih delovnih mestih z individualnimi pogodbami.

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.

  

SISTEM 
NAGRAJEVANJA 

ZA INDIVIDUALNO 
IN SKUPINSKO 

USPEŠNOST

Uresničevanje 
usmeritve k 
uspešnosti temelji 
na učinkovitem 
sistemu 
nagrajevanja

V letu 2008 je bil Petrol med prejemniki priznanja Zlata nit, ki ga je časopisna  
hiša Dnevnik podelila najboljšim zaposlovalcem v letu 2007. Projekt Zlata nit  

sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile, upošteva  evropska merila  
ter spodbuja inovativno miselnost, ekonomijo znanja in ustvarjalnosti.

Petrolu 
Zlata nit za 
odličnost med 
delodajalci16

PETROLOVE  
ŠPORTNE IGRE

16 GRI-kazalec 2.10

V Petrolu že več kot 30 let skrbimo za šport, rekreacijo ter druženje zaposlenih 
na srečanjih, ki jih prirejamo nekajkrat letno. Srečanja so v preteklosti 
potekala v organizaciji sindikata in odborov za šport, v letu 2006 pa smo 
ustanovili športno društvo Petrol, ki skrbi za organizacijo Petrolovih športnih 
iger ter spodbuja člane društva tudi k udeležbi na drugih množičnih športnih 
prireditvah. S tem spodbujamo zdrav način življenja vseh sodelavcev. 

V okviru športnega društva Petrol tako organiziramo Petrolove letne športne 
igre, s športnimi panogami kot so nogomet, košarka, odbojka, kegljanje,  
šah, tek in tenis, ki jih spremlja vrsta družabnih dogodkov, ter Petrolove  
zimske športne igre. V letu 2008 so Petrolove zimske športne igre potekale  
v olimpijskem Sarajevu, poletne pa v Portorožu.
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V Petrolu zaposlenim omogočamo tudi kakovostno preživljanje prostega 
časa. V ta namen imamo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem vrsto počitniških 
objektov, kjer lahko zaposleni skupaj z družinami preživljajo dopust. Vsako 
leto se odpravimo na Petrolov izlet, ki se ga vedno udeleži veliko število 
zaposlenih. V prednovoletnem času se družimo na novoletni zabavi, »Petrolove 
malčke« pa obišče dedek Mraz.

V Petrolu redno merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih.  
V projektu SiOK – Slovenska raziskava organizacijske klime – sodelujemo 
že od njegovega začetka v letu 2001. Na podlagi rezultatov raziskave 
organizacijske klime vsako leto na vseh ravneh pripravimo in izvedemo 
delavnice, ki vodijo k izboljšanju organizacijske klime. 

Raziskave v letu 2008 se je udeležilo 74,2 odstotka zaposlenih, kar predstavlja 
visoko udeležbo. Rezultati raziskave organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih v skupini Petrol so v letu 2008 boljši kot lani.

PO ZAVZETEM DELU 
SE PRILEŽE ODDIH

KAJ PA 
ORGANIZACIJSKA 

KLIMA

Dobra 
organizacijska 
klima

17 GRI kazalec EN26

Gibanje kazalnikov klime in zadovoljstva

V skupini zagovarjamo pretočnost znanj in aplikativnost raziskovalnih 
konceptov. Zato smo tudi v letu 2008 nadaljevali projekt Petrolov nagradni 
sklad za mlade raziskovalce in sodelovali v natečaju Gospodarski izziv. Oba 
vključujeta vse fakultete v Sloveniji, kar omogoča svežino interdisciplinarnih 
predlogov. Obenem pa nadgradnjo teoretičnih zamisli s praktičnim izkustvom. 
Ustvarjalni študentje imajo možnost predstavitve strokovnjakom Petrola, 
najboljše naloge pa so tudi denarno nagrajene. 

V februarju 2008 je na sedežu družbe Petrol d.d., Ljubljana potekal zaključni 
dogodek 6. gospodarskega izziva s temo Slovenija, dežela zelene energije,  
s podnaslovom – Bioetanol na Petrolovih bencinskih servisih.  
V projektu je sodelovalo prek 100 študentov, ki so oblikovali 39 ekip, oddanih 
pa je bilo 14 študij, ki jih je pripravilo 34 študentov. Najboljši projekti so bili 
nagrajeni z denarnimi nagradami.

Nadaljevanje 
projekta 
Gospodarski izziv 
in Petrolovega 
nagradnega 
sklada za mlade 
raziskovalce 

PODPORA NOVIM 
IDEJAM17

Raziskava organizacijske klime skupina Petrol 2003 2004 2005 2006 2007 2008

delež udeležbe v % 54,5 54,3 65,4 79,3 71,9 74,2

povprečna organizacijska klima 3,45 3,55 3,59 3,61 3,56 3,58

povprečno zadovoljstvo 3,54 3,64 3,69 3,66 3,57 3,60
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Poleg raziskovalnih izzivov zagotavlja skupina Petrol mladim tudi priložnostne 
zaposlitve. Študentom in srednješolcem omogočamo opravljanje obvezne 
prakse in počitniškega dela.  

  

 zagotavljali bomo optimalno kadrovsko strukturo
 sistematično bomo uporabljali sodobne kadrovske sisteme

 skrbeli bomo za izobraževanje, razvoj in visoko raven zadovoljstva zaposlenih

Strateške 
naloge do  
leta 2010

Raziskovanje, boljša ponudba  
in rast zadovoljstva

MERJENJE 
ZADOVOLJSTVA 

KUPCEV

Nakupna izkušnja je zapleten ritual današnjega časa. Uspešno trženje 
zahteva natančno razumevanje navad, želja in arhitekture nakupnega 
okolja. Kritičnost, analitičnost in stalno spremljanje zahtev kupcev 
prinašajo dragocena spoznanja za učinkovito prilagajanje potrebam 
uporabnikov in sprejemljivost za okolje.

  

Tudi v letu 2008 so se predvidene tržne smernice nadaljevale. Zaznamovali 
so jih rastoča kompleksnost poslovanja, na drugi strani pa upravičena 
zahtevnost potrošnikov, vzporedno s širitvijo poslovanja na nove dejavnosti 
in trge ter stopnjevanjem pritiskov konkurence. Vse to zahteva vedno večjo 
odzivnost in hitro prilagajanje poslovanja tržnim razmeram. Učinkovitost 
in uspešnost lahko trajnostno povečujemo na en način – z razumevanjem 
uporabnika in odgovornim delovanjem v okolju. Nabor ustreznih 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 sistematično spremljamo vrsto parametrov – od razmer na trgu 
bencinskih servisov, ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega 
plina do povpraševanja po novih alternativah energetske izbire. Spremljamo 
tudi dogajanje in trende na trgih zahodne in osrednje Evrope, primerljivih s 
Slovenijo.

Raziskave 
omogočajo 
prilagoditve in  
nove rešitve



LETNO POROČILO PETROL 2008110

Raziskujemo, izboljšujemo, nadgrajujemo – skrivnost je 
biti korak pred željami in potrebami

Prav gotovo ne gre zanemariti 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. Velik pomen dajemo tudi postraziskovalnemu obdobju. 
V projektnih skupinah sestavljamo načrte za izboljšanje področij, s katerimi 
so naše stranke najmanj zadovoljne. Skupaj nadgrajujemo tudi druge elemente 
zadovoljstva kupcev in si prizadevamo biti korak pred njihovimi željami in 
potrebami.

 Nakupne navade obiskovalcev bencinskih servisov v Sloveniji
 Merjenje zadovoljstva obiskovalcev Petrolovih prodajnih mest
 Raziskave Naključni nakupovalec
 Raziskave Datamonitor

S pomočjo raziskav in stalnega spremljanja obnašanja naših odjemalcev želimo 
zadovoljiti njihove trenutne potrebe in predvideti prihodnje. S široko paleto 
ponudbe in poprodajnih aktivnosti jih želimo obdržati v lojalnostnem krogu. 
Rezultati merjenja zadovoljstva obiskovalcev Petrolovih prodajnih mest v letu 
2008 kažejo, da so kupci večinoma zelo zadovoljni s Petrolovimi bencinskimi 
servisi, saj je skupni indeks zadovoljstva kar 82 - preračunano na lestvico  
od 1 do 100.

75 % anketiranih kupcev zadovoljstvo s Petrolovim 
bencinskim servisom ocenilo z eno od dveh najvišjih ocen

Skupni indeks 
zadovoljstva 
kupcev z 
bencinskimi servisi 
2008 je bil 82

RAZISKAVE 
V SKUPINI PETROL 

V LETU 200818

Kako zadovoljni so kupci Petrola
Petrolovi kupci so zadovoljni s ponujenimi dodatnimi storitvami

18 GRI-kazalec PR5. 
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V letu 2008 smo začeli nadgrajevati sistem ocenjevanj kakovosti poslovanja 
na bencinskih servisih na trgih JV Evrope, kjer smo v sodelovanju z odvisnima 
družbama Petrol BH Oil Company d.o.o. in Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 
izvedli aktivnosti na področju ugotavljanja zadovoljstva kupcev z metodo 
navideznih nakupov. 

Bencinski servisi so včasih predstavljali le mesto za točenje bencina z majhno 
dodatno ponudbo izdelkov. Dandanes je bencinski servis veliko več. V očeh 
potrošnika je ločena kategorija prodajnega mesta z elementi različnih drugih 
formatov. V letošnji raziskavi nakupnih navad se je pokazalo, da slovenski 
kupci Petrolovih bencinskih servisov ne prepoznavajo več zgolj kot servisno 
točko za njihov avtomobil. Pripisujejo jim povezave s prodajnimi mesti kot 
so recimo trgovina, slaščičarna, trafika, cvetličarna, pekarna, hitra prehrana, 
avtoservis/mehanik, elektronika, specializirana trgovina za avtomobilske dele.

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. Njegovi postopki in ukrepi so 
opredeljeni v okviru pravilnika o reševanju reklamacij. Sistem je naravnan 
tako, da omogoča hitro, učinkovito in do kupcev prijazno reševanje, saj vsako 
pripombo ali nezadovoljstvo kupcev skrbno obravnavamo. Učinkovit sistem 
reševanja reklamacij dolgoročno ugodno vpliva na zadovoljstvo in lojalnost 
kupcev, s tem pa tudi na dobro ime in ugled našega podjetja.

Kupci bencinskega 
servisa ne 
zaznavajo več 
kot zgolj servisno 
točko za nakup 
goriva, ampak kot 
sodobno prodajno 
mesto

Nakupovanje 
na bencinskih 
servisih je 
priročno – na poti, 
v časovni stiski 
in ob posebnih 
priložnostih

NAČIN  
REŠEVANJA  
PRITOŽB IN 

REKLAMACIJ  
JE OGLEDALO 

DRUŽBE19

19 GRI kazalec PR5
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Uresničevanje strateških ciljev

Sestava naložb odraža stabilno naravo razvojne politike skupine. 
Širitev na trge JV Evrope je ponovno zaznamovala naložbeno strukturo 
dejavnosti Petrola. Pomen pa vztrajno pridobivajo plinska, energetska 
in okoljska dejavnost, ki predstavljajo strateška področja organske 
rasti in trajnostnega delovanja skupine.

  

V skupini Petrol smo v letu 2008 v stalna sredstva investirali 140,8 mio EUR. 

NALOŽBE

Struktura naložb skupine Petrol v letu 2008

NALOŽBE LETA 2008 
PO DEJAVNOSTIH

Naftna dejavnost v Sloveniji 

Zgradili smo 5 novih bencinskih servisov, od tega 2 na novih odsekih avtocest. 
Začeli smo graditi 2 bencinska servisa, ki bosta končana v prvi polovici leta 
2009. Potekal je tudi proces pripravljanja dokumentacije in pridobivanja 
gradbenih dovoljenj za gradnjo, ki se bo začela v letu 2009.

Na 13 bencinskih servisih smo omogočili prodajo utekočinjenega naftnega plina 
za pogon vozil. Investirali smo v varstvo okolja, požarno varnost ter varovanje 
bencinskih servisov in skladišč.

Naftna dejavnost trg JV Evrope 53 %
Naftna dejavnost slovenski trg 17 %
Plinska, druga energetska in okoljska dejavnost ter drugo 30 %
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Naftna dejavnost na trgih JV Evrope

Na Hrvaškem smo z nakupom 51-odstotnega deleža v družbi Euro - Petrol 
d.o.o.20 postali drugi največji naftni trgovec. Skupaj z družbo Petrol Trgovina 
d.o.o., Zagreb smo tako imeli na tem trgu konec leta 2008 67 bencinskih 
servisov, kupili pa smo tudi dve zemljišči za gradnjo novih bencinskih servisov.

V Bosni in Hercegovini smo zgradili 3 ter kupili 2 bencinska servisa, ki sta 
začela poslovati konec leta 2008.

V Srbiji smo kupili štiri zemljišča za gradnjo bencinskih servisov.

V Črni gori smo ustanovili družbo Petrol - Invest d.o.o., ki je kupila zemljišče 
za gradnjo bencinskega servisa.

Plinska dejavnost

Investirali smo v gradnjo plinskega omrežja na obstoječih koncesijah in v 
nakup plinohramov.

Petrol d.d., Ljubljana je odkupil 2,4445-odstotni delež v družbi Geoplin, d.o.o., 
v višini 7,6 mio EUR in tako povečal svoj lastniških delež na 30,02 odstotka. 

Energetska in okoljska dejavnost

Investirali smo v projekte učinkovite rabe energije. Investicijska sredstva 
smo namenili tudi za širitev elektroenergetske dejavnosti na zaokroženih 
gospodarskih območjih Štore in Ravne. Na okoljskem področju smo večino 
sredstev namenili za projekt čiščenja reke Meže. Petrol d.d., Ljubljana je 
odkupil 100-odstotni delež družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. v višini  
2,1 mio EUR.

  

Na Hrvaškem  
se je v letu 2008 
mreža povečala  
za 35 servisov

Večina okoljskih 
sredstev za 
projekt čiščenja 
reke Meže

 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

Strateške 
naloge do  
leta 2010

20 Glej poglavje Odvisne družbe na str. 128. 
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Tehnološki razvoj zahteva 
trajnostne rešitve 

Odzivi okolja na vse bolj intenziven tehnološki razvoj  in pomanjkanje 
splošne človekove okoljske odgovornosti zahtevajo takojšnje 
ukrepanje.

  

 Sistemi kakovosti, ki so se v preteklosti večinoma usmerjali v povečanje 
učinkovitosti in odličnosti, postopoma vključujejo vse več elementov 
trajnostnega razvoja. Ti morajo obsegati varovalke, ki naj bi zagotavljale 
globalno zaščito tako človekovega okolja kot človeka samega.

Petrol je v letih 2006 in 2007 izvedel pomemben premik na področju kakovosti 
goriv. Raven kakovosti je dvignil pri dveh ključnih vrstah goriv, dieselskem 
gorivu ter ekstra lahkem kurilnem olju. Ti gorivi sta sedaj na trgu na voljo pod 
novima blagovnima znamkama, Petrol Primadiesel in Petrol Prima kurilno 
olje. Z izboljšavami goriva sedaj kupcem zagotavljajo učinkovitejše delovanje 
motorjev in peči za ogrevanje, boljšo ekonomiko uporabe ter večjo varnost in 
zanesljivost njihovega delovanja. Omenjene izboljšave posredno vplivajo tudi 
na občutno nižje emisije škodljivih spojin v okolje, ki se tvorijo pri zgorevanju 
goriv. To je pomembna prednost, ki glede na še vedno občutno rast porabe 
energije pomeni velik prispevek pri varovanju našega okolja. 

Razvojno vse bolj sledimo trajnostnim ciljem 

Nove tehnološke rešitve pri pridobivanju goriv, uvajanje različnih vrst biogoriv, 
vse ostrejše ekološke omejitve, tako na strani motorjev kot tudi pri sami sestavi 
goriv, predstavljajo velik izziv tudi za proizvajalce in distributerje goriv.  
V nasprotju z nekaterimi konkurenčnimi ponudniki na slovenskem trgu Petrol 
nima svojih proizvodnih zmogljivosti. Kljub temu je s svojo ponudbo, ki sledi 
vsem trendom in zahtevam na evropskem in svetovnem trgu, uspel ohraniti 
vlogo vodilnega slovenskega distributerja goriv. Eden ključnih razlogov za to 
je tudi opiranje na lastno znanje in kadre, s katerimi lahko v razvojnem pogledu 
sledimo neprimerno večjim multinacionalnim ponudnikom goriv. 

SISTEM 
KAKOVOSTI

TEHNIČNI RAZVOJ 
IN ZAGOTAVLJANJE 

KAKOVOSTI 
PROIZVODOV21

21 GRI kazalca EN6, EN26 in EN18

Opiranje na 
lastno znanje, 
razvojno 
konkuriranje 
multinacionalnim 
ponudnikom 
goriv
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Nov izziv na področju uvajanja tehnoloških novosti so vsekakor biogoriva in 
druga alternativna goriva. Njihovo uvajanje narekujejo razmere v našem okolju, 
predvsem že opazne podnebne spremembe. Proces uvajanja teh goriv bo 
zahteval še več novih znanj in izkušenj s tega področja, zato v Petrolu že danes 
sledimo novostim ter se aktivno vključujemo v postopno uvajanje novih goriv  
v vsakdanjo rabo. 

V letu 2008 je bilo tako začetih kar nekaj razvojno naravnanih projektov, 
kot npr. pilotni projekt namešavanja bioetanola v motorne bencine, uvajanje 
zemeljskega plina ter vodika kot pogonskega sredstva za vozila. Prav uporaba 
energetskih sistemov na osnovi vodika postaja zaradi globalnih problemov 
onesnaževanja okolja in pomanjkanja fosilnih goriv pomembna smernica pri 
načrtovanju bodoče energetske politike. Tehnologije pridobivanja vodika, 
njegovega shranjevanja, transporta in uporabe v sistemih z gorivnimi celicami 
so že vrsto let predmet intenzivnega raziskovanja tudi v Sloveniji. V letu 
2008 je bil pri uvajanju vodika dosežen pomemben uspeh. Ustanovljen je 
bil Razvojni center za vodikove tehnologije, ki naj bi združil raziskovalno 
in gospodarsko sfero pri iskanju najboljših rešitev pri uvajanju vodika v 
neposredno uporabo v transportu in pri proizvodnji električne energije. 
  
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 so v integrirani sistem 
kakovosti vključene tudi zahteve sistema ravnanja z živili HACCP, sistema 
varnosti in zdravja pri delu OHSHS ter sistema informacijske varnosti v skladu 
s standardom BS 7799-2. 

NOVI IZZIVI, NOVI 
PROJEKTI22

Petrol med 
pobudniki in 
ustanovitelji 
Razvojnega 
centra za 
vodikove 
tehnologije

SISTEMI  
KAKOVOSTI23

22 GRI kazalca EN6, EC2. 23 GRI kazalec LA8.

Pregled certifikatov in akreditacij laboratorijev skupine Petrol

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 / /
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Strategijo razvoja sistema kakovosti smo v skupini Petrol izpolnjevali tudi v 
letu 2008. V vseh družbah so bile izvedene recertifikacijske presoje sistemov 
vodenja kakovosti po ISO 9001: 2000 in ISO 14001: 2004.

Poseben organizacijski subjekt v skupini Petrol predstavlja Laboratorij Petrol. 
Ta ima vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/
IEC 17025: 2005 »Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih lin 
kalibracijskih laboratorijev«. Akreditiranih imamo 71 preskusnih metod.  
V decembru 2008 je bila izvedena kontrolna presoja, ki je ponovno potrdila 
zelo visoko raven kakovosti storitev.

V družbi Petrol Tehnologija, d.o.o., je bilo izvedeno ocenjevanje za širitev 
akreditacije. Ocenjenih je bilo 6 preskusnih metod za področje kontrole  
tesnosti opreme pod tlakom. Petrol Tehnologija, d.o.o. ima tako akreditiranih  
11 preskusnih metod. 

V okviru integriranega sistema kakovosti, kamor vključujemo tudi dobavitelje 
proizvodov lastne blagovne znamke in drugih pomembnih proizvodov 
dodatnega asortimenta ter storitev, smo izvajali presoje pri dobaviteljih 
avtomotivov in prehrambnih artiklov.

Nadgradili smo sistem notranjih presoj in ocenjevanj kakovosti poslovanja na 
bencinskih servisih in oblikovali nov tim presojevalcev.

V družbi Petrol BH Oil Company d.o.o. smo začeli uvajati sistem vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001.

Globalni trendi in potrebe po trajnostno naravnanem razvoju nas usmerjajo v 
podpiranje uspešne organske rasti z dinamičnim in ustvarjalnim poslovanjem. 
Vseskozi je treba razmišljati o konceptih izboljšav poslovanja in se jih tudi 
sistematično lotevati. V inovativnem poslovanju se skriva velik strateški 
potencial, ki smo ga v letu 2008 začeli načrtno gojiti in udejanjati z uvajanjem 
sistema »Prima ideja« in z idejno zasnovo vzpostavitve »Projektne pisarne po 
načelih inovativnih okolij«.

  

KAJ SMO DOSEGLI  
V LETU 2008

Recertifikacijske 
presoje sistemov

Laboratorij Petrol: 
71 akreditiranih 
preskusnih metod 

Petrol 
Tehnologija: 
širitev akreditacije 
na 11 preskusnih 
metod

VZPOSTAVLJANJE 
KULTURE 

INOVACIJ24

 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

Strateške 
naloge do  
leta 2010

Uvajanje sistema 
»Prima ideja« 

24 GRI kazalec LA11.
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Celovite informacijske rešitve za 
podporo učinkovitemu poslovanjuINFORMACIJSKA 

TEHNOLOGIJA

Zmožnost uporabe sodobne informacijske tehnologije in razpoložljivih 
baz podatkov pomeni konkurenčno prednost. V skupini Petrol dajemo 
velik poudarek učinkoviti rabi novih informacijskih rešitev, ki za 
nas pomenijo učinkovito podporo spremljanja poslovanja in hkrati 
nižajo stroške poslovanja. Z novimi informacijskimi rešitvami za 
obvladovanje poslovnega procesa smo povečali zanesljivost, varnost 
in zmogljivost informacijskega sistema. 

  

Izvedli smo projekt »Mobilno prodajno mesto«, ki omogoča prodajo  
zunaj prodajnega mesta in se je izkazal za zelo uporabnega že pri prodaji 
slovenskih avtocestnih vinjet. Končali smo  razvojno delo pri projektu 
Petromat2, s katerim želimo zagotoviti vzdržljivejšo in cenejšo tehnološko 
rešitev za avtomatizirano plačevanje goriva. Uvedli smo novo generacijo  
POS-terminalov. Ob koncu obravnavanega obdobja je sistem dobro deloval,  
v uporabi je bilo že okrog 280 terminalov.

Potekale so intenzivne aktivnosti pri projektu avtomatizacije in optimizacije 
sekundarnih razvozov ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega 
plina. Novi sistem bo pomembno optimiral proces dostave ekstra lahkega 
kurilnega olja.

V Petrolov informacijski sistem je bila uspešno integrirana družba  
Euro - Petrol d.o.o.

Končali smo projekt integrirane podpore GIS za plinovodna omrežja in 
projekt elektronskega zajema podatkov o nivoju plina v plinohramih. V družbi 
Rodgas AD Bačka Topola v Srbiji smo uvedli enotni informacijski sistem, 
informacijsko pa smo začeli integrirati družbo Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o.

Uvajamo nove integrirane podpore in tehnološke 
platforme

V poslovni stavbi smo vpeljali 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. Posebno pozornost 
smo namenili projektoma E-uprava in E-pisarna, ki zagotavljata dobro 
elektronsko podporo sejam uprave in pisarniškemu poslovanju. 

Mobilno prodajno 
mesto in projekt 
Petromat2

NOVE 
INFORMACIJSKE 

REŠITVE V LETU 2008
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Nadaljevali smo dela na novi tehnološki platformi za podporo poslovnega 
obveščanja - ‘Bussiness Inteligence’, ‘Corporate Performance Management’, 
kjer je komercialni podsistem že v uporabi, nadaljujemo pa z razvojem novih 
komponent.

  

 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

Strateške 
naloge do  
leta 2010

Ustvarjamo, sodelujemo in 
varujemo v okolju, kjer delujemo 

Vsaka odločitev, ki lahko neposredno ali posredno vpliva na ljudi in 
okolje, mora biti strokovno utemeljena in dobro premišljena. Pri tem 
morajo biti upoštevana načela moralne in družbene odgovornosti.  
To je smisel trajnostnega razvoja.  

  

Skupina Petrol je tudi v letu 2008 v odnosu do svojih zaposlenih, do 
odjemalcev svojih proizvodov in storitev, dobaviteljev in drugih partnerjev 
zagotavljala izpolnjevanje zakonskih in splošno uveljavljenih okoljskih meril 
in standardov. Na trgih JV Evrope smo še naprej uvajali najboljše prakse s 
področja ravnanja z okoljem, ki je vedno usklajeno tudi z veljavno okoljsko 
zakonodajo države, kjer posluje skupina Petrol.

Na področju preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic 
smo v letu 2008 na obratih večjega tveganja nadaljevali aktivnosti izvajanja 
predpisanih sistemskih in rednih operativnih ukrepov v okviru nalog, 
opredeljenih v varnostnih poročilih, zasnovah preprečevanja nesreč ter načrtov 
zaščite in reševanja. 

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST

KAKO SMO  
VAROVALI OKOLJE  

V LETU 200825

Nadaljevanje 
aktivnosti 
izvajanja 
predpisanih 
ukrepov

25 GRI kazalci EN12, EN21, EN26 in SO1.
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Izboljševanje 
stanja odpadnih 
voda z nadaljnjim 
uvajanjem  
lovilnikov olj

Nova biološka 
čistilna naprava za 
500 PE na Lomu

99 % lokacij 
opremljenih z 
najsodobnejšimi 
lovilniki olj

RAVNANJE  
Z ODPADKI

V juliju 2008 smo z novo uredbo o preprečevanju večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih posledic uskladili naše interne predpise. V letu 2008 
je bila za obrate večjega tveganja, kot sta skladišči goriv Rače in Lendava, 
na podlagi zahtev nove uredbe izdelana informacija za javnost o varnostnih 
ukrepih in o ravnanju v primeru nesreče v skladiščih goriv.

V okviru načrtov zaščite in reševanja za skladišča goriv so bile na podlagi 
izdelanih scenarijev možnih nesreč in operativnih načrtov gašenja na vseh 
lokacijah uspešno izvedene vaje gašenja in reševanja. Pri tem so sodelovale 
poklicne enote gasilcev družbe Petrol d.d., Ljubljana ter poklicna industrijska 
gasilska enota ter sile civilne zaščite za reševanje družbe Petrol d.d., Ljubljana. 

K učinkovitemu izboljševanju stanja odpadnih voda je tudi v letu 2008 najbolj 
pripomoglo nadaljevanje načrtnega in sistematičnega nameščanja lovilnikov 
olj. Zgrajena je bila nova čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 500 PE 
na avtocestni lokaciji Lom. Namenjena je čiščenju komunalne odpadne vode iz 
gostinskih objektov.
 
Ob koncu leta 2008 je imel Petrol d.d., Ljubljana 99 odstotkov svojih lokacij 
z bencinskimi servisi in skladišči opremljenih z rezervoarji in cevovodi, ki ob 
normalnem obratovanju zagotavljajo najvišjo možno varnost pred morebitnimi 
izpusti goriv v zemljo. 

Pri ravnanju z odpadki v Petrolu organizirano skrbimo za njihovo zbiranje, 
ločevanje, začasno skladiščenje oziroma trajno odstranjevanje. Poseben 
poudarek dajemo odpadkom, ki so za okolje lahko posebej nevarni. Pri 
njihovem sistematičnem zbiranju in ločevanju, začasnem skladiščenju in 
odstranjevanju dosledno spoštujemo vsa zakonska določila. 

V letu 2008 smo začeli sistematično zbirati in začasno skladiščiti komunalne 
odpadke na avtocestnih počivališčih. Petrol d.d., Ljubljana in družba DARS 
pripravljata celovit program ravnanja z odpadki na avtocestnih počivališčih, ki 
bo končan do začetka poletne turistične sezone 2009.

Za učinkovito izvajanje sistema varstva okolja sta visoka usposobljenost in 
ozaveščenost ljudi ključnega pomena, zato v Petrolu svoje zaposlene vsako leto 
načrtno seznanjamo z vsemi novostmi s področja varstva okolja.

26 GRI kazalec EN26.

IZOBRAŽEVANJE  
NA PODROČJU 

VARSTVA OKOLJA26
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SPONZORSTVA IN 
DONACIJE

V Petrolov sistem ravnanja z okoljem aktivno vključujemo tudi svoje partnerje 
in zunanje sodelavce. Pogodbena razmerja s prevozniki naftnih derivatov, 
izvajalci investicijskih del, izvajalci merjenja okoljskih kazalnikov, dobavitelji 
potencialno nevarnega blaga in izvajalci odvoza ter odstranjevanja odpadkov 
urejamo tako, da vključujejo tudi zahteve po doslednem spoštovanju okoljske 
zakonodaje in naših naravovarstvenih meril. 

  

Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
nalaga industriji večjo odgovornost v zvezi z upravljanjem tveganj, ki jih kemikalije 

predstavljajo za zdravje in okolje. Sistem predstavlja  poenotenje in racionalizacijo 
prejšnjega zakonodajnega okvira o kemikalijah na območju Evropske unije.  
V drugi polovici leta 2008 smo v Petrolu začeli uvajati zakonodajo REACH  

v svoje poslovanje. 

Uvajamo 
zakonodajo 
REACH za 
varnejše 
upravljanje 
s kemičnimi 
sredstvi 

Družbeno odgovornost uresničujemo tudi z visokimi standardi zaščite ljudi 
in premoženja. V letu 2008 je bilo prenovljenih 80 odstotkov vseh tehnično 
zastarelih sistemov video nadzora na bencinskih servisih. Veliko pozornost 
posvečamo tudi preventivnemu delovanju. V ta namen je bilo izvedenih  
12 izobraževanj s področja varovanja in zaščite pred ropi in nasilnimi dejanji, 
predvsem za delavce na bencinskih servisih.    

ZAŠČITA IN 
VAROVANJE LJUDI 
TER PREMOŽENJA

V skupini Petrol že vrsto let v svoje poslovanje vključujemo skrb za družbena 
in okoljska vprašanja. Zavedamo se pomena spodbujanja športa in kulture, 
zato jima namenjamo pretežen delež sponzorskih sredstev. Podpora okolju, 
v katerem skupina Petrol deluje, pomembno vpliva na njeno poslovanje in 
razvoj. Širši družbeni skupnosti zato že vrsto let pomagamo k bolj razgibanemu 
življenjskemu slogu in k višji kakovosti življenja s podporo številnim 
humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.
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Podpiramo odličnost in višjo kakovost življenja27

V letu 2008 je bil največji delež sponzorskih sredstev namenjen vrhunskemu, 
predvsem kolektivnemu športu – košarki, nogometu, rokometu in jadranju, 
pa tudi individualni športi, kot so smučanje, gimnastika in kolesarstvo, niso 
bili zanemarjeni. Petrol že tradicionalno podpira avto moto šport, je pa tudi 
pokrovitelj nogometnega stadiona v Celju, ki se zato imenuje Arena Petrol. 
Nadaljevalo se je sodelovanje z ministrstvom za okolje in prostor, ki se je poleg 
projekta »Ohranimo želvo v slovenskem morju« razširilo še na projekt »Delfini 
v slovenskem morju – inteligentna bitja pri nas«. Petrol je v ta namen društvu 
Morigenos omogočil nakup čolna za opazovanje delfinov.

Večina donatorskih sredstev je bila namenjena neprofitnim organizacijam 
za humanitarne namene in kulturnim društvom, ki v lokalnih okoljih težje 
pridobivajo sredstva za delovanje. Petrol je pomagal tudi pri obnovi številnih 
kulturnih spomenikov in zbiranju sredstev za gradnjo slovenskega planinskega 
muzeja.

Na področju kulture je skupina Petrol v letu 2008 že tradicionalno sodelovala s 
festivalom Lent, uspešno se je nadaljevalo sodelovanje s Slovenskim narodnim 
gledališčem Drama, Slovenskim narodnim gledališčem Maribor in z Društvom 
Slovenska matica. Zavod za kiparstvo je tudi s pomočjo Petrola organiziral 
12. slovensko kiparsko razstavo z naslovom »Figura kot kip, kip kot figura«, 
Cankarjev dom pa enega najbolj odmevnih kulturnih dogodkov leta 2008 - 
opero Carmen. 

Sodelujemo s SNG Drama in SNG Maribor, Slovensko 
matico, Zavodom za kiparstvo in Cankarjevim domom

Nadaljevanje 
podpore 
okoljevarstvenim 
projektom: 
donacija čolna 
za opazovanje 
delfinov

Pomoč pri gradnji 
slovenskega 
planinskega 
muzeja

27 GRI kazalci EC8, EN12, EN13

Družba Petrol d.d., Ljubljana je sopodpisnica ustanovne listine EMUNI in pristopnica 
k fundaciji, ki bo znanja željnim omogočila študij na novoustanovljeni univerzi v 

Portorožu. Slavnostni podpis ustanovne listine Evrosredozemske univerze, ki je 
potekal v Portorožu, je zaznamoval obisk številnih visokih gostov s področja politike, 

gospodarstva ter šolstva. Med drugimi so se ustanovne slovesnosti udeležili tudi 
predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik evropskega sveta Janez Janša, 

generalni sekretar Arabske lige Amr Moussa, predsednik evropskega parlamenta 
Hans-Gert Poetttering ter predsednik evropske komisije, Jose Manuel Barroso. 

Ustanovljena  
Evrosredo-
zemska 
univerzitetna 
fundacija 
(EMUNI) 
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Petrol je skupaj z Rdečim križem Slovenije v letu 2008 organiziral veliko 
humanitarno akcijo zbiranja igrač za otroke z območja držav nekdanje 

Jugoslavije pa tudi za slovenske otroke iz socialno ogroženih družin. Na povabilo 
k zbiranju igrač so se odzvale številne šole, vrtci in posamezniki. Skupaj smo 

zbrali prek 20 ton igrač, ki so bile v prednovoletnem času razdeljene otrokom. 

Človekoljubna 
akcija »Podari 
igračo in  
nasmeh« 
prinesla kanček 
sreče tisočem 
malčkom

Skupaj z Novo revijo je Petrol doniral 900 knjig Slovenske pravljice društvu 
Bralna značka Slovenije. 

V letu 2008 je Petrol nenazadnje podprl tudi številne organizatorje strokovnih 
konferenc, katerih tematika se je nanašala na energetska vprašanja, iskanje 
alternativnih in obnovljivih virov energije, njeno učinkovito rabo in vpliv na 
bivalno okolje.

Pravljice za 
društvo Bralna 
značka

Šport 69 %
Drugo 19 %
Kultura 12 %

Sponzorska sredstva

V skupini Petrol že vrsto let deluje ženski pevski zbor Petrol, njihovi glasovi 
pa s slovensko pesmijo širijo tradicijo in ohranjajo kulturno dediščino. Posebno 
pozornost je Petrol posvetil organizaciji likovnega natečaja »Otroci odraslim«, 
ki je bil v letu 2008 organiziran že osemnajstič. 

18. natečaj 
spodbujanja 
ustvarjalnosti 
najmlajših  
»Otroci odraslim« 
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Struktura sponzorskih sredstev se je v letu 2008 spremenila, saj se je nekoliko 
zmanjšal delež namenjen športu in kulturi, precej pa se je povečal delež namenjen 

humanitarni dejavnosti in okoljevarstvenim projektom. 
V letu 2008 je bilo 19 odstotkov sredstev porabljenih za dobrodelne namene, 

za podporo organizatorjem strokovnih posvetov z energetskega področja in za 
okoljevarstvene projekte.

69 odstotkov sredstev je bilo namenjenih športu. Področju kulture smo v letu 2008 
namenili 12 odstotkov sponzorskega proračuna; poleg zahtevnih kulturnih projektov 
sodi sem tudi podpora številnim manjšim, a zato nič manj kakovostnim prireditvam.

Struktura 
sponzorskih 
sredstev 
v letu 2008: 
več pozornosti 
okolju in 
humanitarni 
dejavnosti



09 podjetja v skupini Petrol

V umetnosti komunikacije vtisov 
leži moč posploševanja, brez 
izgube logične povezave delov  
s celoto, ki pomirja mišljenje.

Camille Pissaro

”

”





S povezovanjem, 
odgovornostjo 
in odprtostjo 
delovanje postaja 
sodelovanje

Vsaka uspešno delujoča 
skupina spoštuje svobodo in 
spodbuja individualno reševanje 
nalog. Uspešno skupinsko delo-
vanje pa obenem temelji na ideji, 
da s svobodo prihaja tudi odgo-
vornost. Do vsakogar, s katerim 
deluješ, za kogar ustvarjaš, ga 
poznaš ali ga šele boš. Odgo-
vornost do okolja, kjer deluješ in 
novih zamisli, ki pridejo tudi po 
nepričakovanih poteh. Resnično 
uresničevanje strategije sestav-
ljajo znanje, predanost, odprtost 
in energija ustvarjalnih trenutkov 
vsakega dela - družbe v skupini. 
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Shema skupine PetrolNA DAN 31. 12. 2008

Matična družba

Odvisna podjetja

Skupaj 
obvladovana podjetja

Pridružena podjetja
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PETROL D.D., LJUBLJANA

OBVLADUJOČA DRUŽBA 

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, Bojan Šrot, Aleš Marinček,  
Andrej Bratož (do 14. 1. 2009), 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 312 bencinskimi servisi 63-odstotni tržni delež. 
Realizira pretežni del prihodkov skupine.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 prodala 2,45 mio ton proizvodov iz 
nafte, kar je 19 odstotkov več, kot je bilo načrtovano, in 20 odstotkov več kot 
v letu 2007. Hkrati je družba s prodajo dopolnilnega asortimenta in ostalega 
trgovskega blaga ustvarila 354,48 mio EUR prihodkov od prodaje. To je za  
33 odstotkov več od načrtovanega in 41 odstotkov več kot v letu 2007.

S prodajo storitev v višini 33,4 mio EUR je bil načrt presežen za 21 odstotkov, 
prodaja v letu 2007 za 21 odstotkov.

Leto 2008 je družba zaključila z 2,6 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar 
je 35 % več kot leta 2007. Čisti poslovni izid družbe znaša -64,4 mio EUR, 
pred slabitvijo naložb pa 47,7 mio EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 400 mio EUR.

Količinska prodaja 
proizvodov iz  
nafte višja za  
20 odstotkov glede 
na leto 2007.

Povezovalka idej, 
vizij in usklajenega 
delovanja. Steber 
finančne trdnosti.  
To je le nekaj vlog, 
ki jih uresničuje 
matična družba.
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PETROL-TRADE HANDELSGES.M.B.H.

Družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. je bila ustanovljena leta 1987 na 
Dunaju in je v 100-odstotni 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, Alenka Vrhovnik Težak, Igor Irgolič, Boštjan Napast
Matična številka: 9455930
Vpis v sodni register: 30. 11. 1987
Davčna številka: 214/3129

Družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. je 100-odstotni 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 2008 je družba Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. kupila in prodala 
737.122 ton proizvodov iz nafte in kemijskih proizvodov. S tem je 93-odstotno 
realizirala plan za leto 2008. 

V letu 2008 je družba realizirala 464,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 
kar je 16 odstotkov več od načrtovanega. 

Čisti poslovni izid družbe Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. je v letu 2008 znašal 
737 tisoč EUR, kar pomeni 59-odstotno uresničenje plana. Slabši rezultat od 
načrtovanega je predvsem posledica padanja tečaja USD v primerjavi z EUR in 
nižjih realiziranih količin od načrtovanih. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 2,4 mio EUR.

ODVISNE DRUŽBE 
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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 100-odstotni lasti. Dejavnosti družbe sta 
trgovina in financiranje poslov z nafto in s proizvodi iz nafte ter z drugim 
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, Demetra Vasiliou, Christakis 
Myrianthous, Nicoletta Demetriou
Matična številka: 89452
Vpis v sodni register: 18. 11. 1998
Davčna številka: 12089452Z

S 1. januarjem 2004 je bilo poslovanje iz družbe Cypet Oils Ltd. preneseno na 
družbo Cypet-Trade Ltd.

V letu 2008 je družba Cypet-Trade Ltd. prodala 1.358.352 ton proizvodov iz 
nafte, kar pomeni za 31 odstotkov več od zastavljenih načrtov. 

Družba Cypet-Trade Ltd. je imela v letu 2008 912,5 mio EUR čistih prihodkov 
od prodaje, kar je 65 odstotkov več od načrtovanega. 

Družba je v letu 2008 ustvarila 4,9 mio EUR čistega poslovnega izida in tako 
presegla načrt za 32 odstotkov. Vzrok za višji rezultat od načrtovanega je večja 
količinska prodaja proizvodov iz nafte od načrtovane matični družbi.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 8,2 mio EUR.
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Družba Cypet Oils Ltd. je bila ustanovljena ob koncu leta 1989 in je  
v 100-odstotni 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 2008 realizirala le prihodke od financiranja. 

Čisti poslovni izid družbe je v letu 2008 znašal 13,2 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 1,6 mio EUR.

CYPET OILS LTD.
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Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je bila ustanovljena v začetku 
leta 1999. Družba je v 100-odstotni 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; v decembru 2008 je bil 
sprejet sklep o ukinitvi tega organa, njegove funkcije bo opravljal ustanovitelj
Matična številka: 20219629
Vpis v sodni register: 5. 1. 1999
Davčna številka: 01076661

V letu 2008 je družba v maloprodaji in veleprodaji prodala 134.191 ton 
proizvodov iz nafte in tako 89-odstotno realizirala plan. 

Družba je v istem obdobju ustvarila 135,9 mio EUR prihodkov od prodaje 
nafte in proizvodov iz nafte, 3,6 mio EUR prihodkov od prodaje dopolnilnega 
asortimenta in ostalega trgovskega blaga in realizirala za 318 tisoč EUR 
prihodkov od prodaje storitev. Družba je v letu 2008 tako skupaj ustvarila 
139,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni 97-odstotno 
uresničenje plana. 

Čisti poslovni izid družbe je v letu 2008 znašal 161,2 tisoč EUR, s čimer 
je družba dosegla 23-odstotno uresničenje plana. Slabši poslovni izid od 
načrtovanega je posledica nižje količinske prodaje od planirane, višjih stroškov 
in višjih finančnih odhodkov.

Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo je imela konec leta 2008  
41 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 40,8 mio EUR. 

PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. SARAJEVO
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Družba Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb je bila ustanovljena leta 1996 in je v 
100-odstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana. Družba se ukvarja s prodajo 
proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem. 

Naziv družbe: Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb
Sedež družbe: Oreškovićeva 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, Alenka Vrhovnik Težak, do meseca novembra 2008 Boštjan Napast;  
v decembru 2008 je bil sprejet sklep o ukinitvi tega organa, njegove funkcije bo opravljal 
ustanovitelj
Matična številka: 0400661
Vpis v sodni register: 25. 9. 1996 
Davčna številka: 0400661

V letu 2008 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 2008 zagotoviti obvezne zaloge nafte in naftnih derivatov v višini, ki jih je 
s predhodnimi odločbami (z dne 31. 5. 2007 ter 18. 4. 2008) določila hrvaška 
vlada. Poleg obveznih zalog predpisuje zakon o trgu nafte in naftnih derivatov 
proizvajalcem in uvoznikom naftnih derivatov obvezno izplačilo nadomestil za 
obvezne zaloge, ki se izplačajo na račun agencije za obvezne rezerve v višini, 
ki jo letno določa vlada Republike Hrvaške. V letu 2008 so nadomestila znašala 
150 HRK/tono uvoza za motorne bencine in 190 HRK/tono za dieselsko gorivo 
in kurilno olje. 

Cene naftnih derivatov – motornih bencinov, dieselskega goriva in ekstra 
lahkega kurilnega olja so na Hrvaškem državno regulirane. Oblikujejo se v 
skladu s »Pravilnikom o utvrđivanju cijena naftnih derivata«, ki je v veljavi od 
4. januarja 2007. Cene se spreminjajo vsakih 14 dni ob predpisani metodologiji, 
ki upošteva 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., Zagreb nabavni trg blaga omejen izključno na države EU, je bil uvoz 
nafte in proizvodov iz nafte v letu 2008 prost carinskih dajatev.

PETROL TRGOVINA D.O.O., ZAGREB 
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Družba Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb je v letu 2008 prodala 111.662 ton 
proizvodov iz nafte in tako 66-odstotno realizirala plan. 

Prihodki od prodaje nafte in proizvodov iz nafte so znašali 123 mio EUR, 
prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga  
10,2 mio EUR in prihodki od prodaje storitev 0,6 mio EUR. Petrol Trgovina 
d.o.o., Zagreb je v letu 2008 skupno ustvarila 133,7 mio EUR čistih prihodkov 
od prodaje in tako 76-odstotno dosegla plan.

Čisti poslovni izid družbe je v letu 2008 znašal -3,1 mio EUR. Poglavitni 
vzroki za slabši rezultat od planiranega izhajajo iz cenovne nekonkurenčnosti 
v primerjavi z vodilnim trgovcem naftnih derivatov v državi in nižje količinske 
prodaje, kot je bila predvidena v planu. 

Na dan 31. 12. 2008 je imela družba Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb na 
Hrvaškem 31 bencinskih servisov. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 51,8 mio EUR.
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Družbo Euro - Petrol d.o.o. Rijeka je leta 2000 ustanovil lastnik  Jozo Kalem. 
V februarju 2008 je družba Petrol d.d., Ljubljana od lastnika odkupila 
51-odstotni lastniški delež in tako postala večinski lastnik družbe. 

Naziv družbe: Euro - Petrol d.o.o.
Sedež družbe: Martinkovac 143b, 51000 Rijeka, Hrvatska
Osnovna dejavnost: Trgovina in prevoz nafte in naftnih derivatov
Direktorja: Jozo Kalem, Grega Lukman
E-pošta: jozo-kalem@euro-petrol.htnet.hr; grega.lukman@petrol.si
Telefon: 00385 51 624 986; 00386 1 47 14 258
Telefaks: 00385 51 625 554
Člani nadzornega sveta: Žiga Medič, Roman Mazi, Franjo Gregurić
Matična številka: 040156017
Vpis v sodni register: 20. 7. 2000
Davčna številka: 01508407

V letu 2008 so na Hrvaškem še vedno veljali določeni zakonski predpisi 
na podlagi veljavnega zakona o trgu nafte in naftnih derivatov. Ti predpisi 
med drugim zahtevajo od uvoznika pridobitev uvoznih dovoljenj, morebitne 
carinske dajatve, oblikovanje obveznih zalog naftnih derivatov, pridobitev 
energetskih licenc za različne dejavnosti ter oblikovanje maksimalnih 
maloprodajnih cen naftnih derivatov na podlagi veljavne uredbe, po kateri se 
cene spreminjajo vsakih 14 dni. Vsi ti predpisi, ki predstavljajo določeno nujno 
regulativo v tej dejavnosti, po drugi strani postavljajo v prednostni položaj 
največjo domačo družbo in hkrati omejujejo prosto konkurenco.

Kot eno izmed poglavitnih aktivnosti družbe v letu 2008 velja omeniti uvedbo 
Petrolovega informacijskega sistema z vsemi programskimi rešitvami in 
integriranje vseh bencinskih servisov v Petrolov informacijski sistem.

V letu 2008 je družba Euro - Petrol d.o.o. prodala 207.774 ton naftnih 
derivatov.  

V letu 2008 je družba Euro - Petrol d.o.o. ustvarila 236,5 mio EUR čistih 
prihodkov od prodaje. 

Čisti poslovni izid družbe v letu 2008 je znašal 281 tisoč EUR. Čisti poslovni 
izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, znaša 143 tisoč EUR. 

Družba Euro - Petrol d.o.o. je imela konec leta 2008 delujočih  
36 bencinskih servisov.

Kapital družbe je na dan 31. decembra 2008 znašal 44,2 mio EUR.

EURO - PETROL D.O.O.
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Družba je začela poslovati v letu 2003 in je v 100-odstotni lasti družbe Petrol 
d.d., Ljubljana. Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in 
drugega 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: Aljoša Višnar
E-pošta: aljosa.visnar@petrol.si
Telefon: 00381 11 212 93 84
Telefaks: 00381 11 313 29 28
Nadzorni svet: Marko Kryžanowski, Igor Irgolič, Boštjan Napast; v decembru 2008 je bil sprejet 
sklep o ukinitvi tega organa, njegove funkcije bo opravljal ustanovitelj
Matična številka: 17454404
Vpis v sodni register: 31. 12. 2002
Davčna številka: 102485196

V letu 2008 je bil trg nafte in proizvodov iz nafte v Srbiji močno reguliran 
s strani države. Družbe so lahko uvažale le surovo nafto, eurodiesel in 
utekočinjen naftni plin. Družba, ki se na srbskem trgu ukvarja z maloprodajo 
naftnih derivatov, mora le-te kupiti pri družbi NIS a.d. Novi Sad ali uvoziti 
surovo nafto in jo predelati v rafinerijah NIS.

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. 

Skupna količinska prodaja nafte in proizvodov iz nafte družbe je v letu 2008 
znašala 6.869 ton, kar pomeni 98-odstotno doseganje plana. 

V letu 2008 je družba Petrol d.o.o. Beograd ustvarila 7,5 mio EUR čistih 
prihodkov od prodaje, s čimer je bila za 2 odstotka pod planom. 

V letu 2008 je družba realizirala izgubo v višini -925 tisoč EUR, ki je višja 
od načrtovane. Slabši rezultat od načrtovanega je posledica manjše količinske 
prodaje v maloprodaji na bencinskih servisih. 

Ob koncu leta 2008 je imela družba Petrol d.o.o. Beograd 3 bencinske servise. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 12,1 mio EUR.

PETROL D.O.O. BEOGRAD



LETNO POROČILO PETROL 2008138

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v začetku leta 2008 ustanovila novo hčerinsko 
družbo Petrol -  Invest d.o.o., ki je v njeni 100-odstotni lasti. Dejavnost nove 
družbe so investicije v naftno dejavnost na območju Črne gore. Družbi Petrol 
d.d., Ljubljana in Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje sta že v letu 2007 ustanovili 
družbo Petrol - Bonus d.o.o., katere dejavnost je prodaja plina in proizvodov  
iz nafte na trgu Črne gore. Z ustanovitvijo družbe Petrol - Invest d.o.o. se je  
v skladu z družbeniško pogodbo uredilo financiranje investicij na trgu  
Črne gore. Družba Petrol - Invest d.o.o. vodi in ureja vse postopke za nakup 
zemljišč in gradnjo nepremičnin. Ob zaključku investicije preda nepremičnino 
v upravljanje družbi Petrol - Bonus d.o.o. prek finančnega najema.
 

Naziv družbe: Petrol - Invest d.o.o.
Sedež družbe: Ulica Donje polje b.b., 81250 Cetinje, Črna gora
Osnovna dejavnost: Investicije v naftno dejavnost
Zastopnik družbe: Dean Krivec
E-pošta: dean.krivec@petrol.si
Telefon: 00382 41 230 660
Telefaks: 00382 41 230 661
Matična številka: 02701006
Vpis v sodni register: 18. 2. 2008
Davčna številka: 31/31-00548-1

V letu 2008 so se aktivnosti družbe Petrol - Invest d.o.o. nanašale predvsem na 
urejanje projektne dokumentacije za nakup nepremičnin v Črni gori in gradnjo 
bencinskega servisa v Podgorici. Podpisane so bile pogodbe za nakup zemljišča 
v Sutomoru in pogodba za nakup bencinskega servisa na Cetinju. 

Prihodki družbe so bili ustvarjeni s finančnimi prihodki iz naslova obresti od 
depozitov pri bankah, s katerimi je družba pokrila stroške iz poslovanja. 

Družba je poslovno leto 2008 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini  
2 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 2,4 mio EUR.

PETROL - INVEST D.O.O.
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Obvladujoča družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 1999 pridobila 100-odstotno 
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 2008 je družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. ustvarila 13,1 mio 
EUR čistih prihodkov od prodaje in tako za 19 odstotkov presegla svoj plan. 

Čisti prihodki od prodaje so bili doseženi z nadomestili za stroške opravljanja 
prodaje na bencinskih servisih v upravljanju družbe Petrol Maloprodaja 
Slovenija, d.o.o., ki jih le-ta zaračuna Petrolu d.d., Ljubljana. Dodatno je 
imela družba Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. 271 tisoč EUR finančnih 
prihodkov od obresti. 

Družba je leto 2008 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 22 EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 12,7 mio EUR.

PETROL MALOPRODAJA SLOVENIJA, D.O.O.
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Družba Petrol Skladiščenje d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2002 in je 
v 100-odstotni 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: Roman Dobnikar
E-pošta: roman.dobnikar@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-
distribucijskega centra 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. 

V letu 2008 je družba realizirala 2,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje in 
tako presegla plan za 22 odstotkov. 

Družba je leto 2008 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 557 tisoč EUR.

PETROL SKLADIŠČENJE D.O.O.
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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 100-odstotni 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 Jug
E-pošta: miran.jug@petrol.si
Telefon: 00386 1 520 36 00
Telefaks: 00386 1 520 36 01
Člani skupščine: Marta Svoljšak Jerman, Barbara Jama Živalič, Igor Matičič, Andraž Lipolt
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. Družba ima lastna zastopstva za 
nabavo rezervnih delov, instalacij in naprav. Petrol Tehnologija, d.o.o. s svojo 
dejavnostjo pokriva tako potrebe skupine Petrol kot tudi potrebe zunanjih 
naročnikov.

V letu 2008 je družba Petrol Tehnologija, d.o.o. ustvarila 6,8 mio EUR čistih 
prihodkov od prodaje in tako presegla plan za 23 odstotkov. 

Čisti poslovni izid družbe je znašal 216 tisoč EUR in je tako presegel plan za 
133 tisoč EUR. 

Družba je v letu 2008 presegla načrtovane rezultate zaradi ugodnih delovnih 
pogojev za izvajanje preventivnih in intervencijskih vzdrževalnih del. 
Dodatno so k rezultatu prispevale tudi obnove črpalk ter gradnje sistemov za 
utekočinjeni naftni plin ter dodatek za čisti izpuh AdBlue.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 1,2 mio EUR.

PETROL TEHNOLOGIJA, D.O.O. 
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Družba Petrol VNC d.o.o. je bila formalno ustanovljena 16. maja 2006, 
dejansko pa je začela poslovati 1. septembra 2006. Družba je v 100-odstotni 
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 2008 družba opravlja 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 2008 realizirala 324 tisoč EUR čistih prihodkov od prodaje in 
tako dosegla 93-odstotno uresničenje plana.

Družba je leto 2008 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 4 tisoč EUR 
in tako dosegla 33-odstotno uresničenje plana. Poglavitni vzrok za nižji rezultat 
od planiranega je izpad prihodkov pri prehodu na nov informacijski sistem ter 
zmanjšanje števila naročil za izdelavo varnostnih posnetkov. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 132 tisoč EUR.

PETROL VNC D.O.O.
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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 100-odstotni 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: Franc Dover
E-pošta: franc.dover@petrol.si
Telefon: 00386 1 47 14 578 
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 utekočinjenega naftnega plina. 

Ob koncu leta 2008 je družba Petrol Plin, d.o.o. upravljala enaindvajset 
plinskih koncesij. Tri koncesije so v lasti matične družbe Petrol d.d., Ljubljana, 
osemnajst pa jih je v lasti družbe Petrol Plin, d.o.o. Utekočinjeni naftni plin je 
družba tržila prek 2.000 plinohramov.

Petrol Plin, d.o.o. je v letu 2008 prodal 26.422 ton utekočinjenega naftnega 
plina. Tako je za 16 odstotkov presegel količine načrtovane prodaje. Poleg tega 
je družba prodala 11 mio Sm3 zemeljskega plina na koncesijah Petrol Plina, 
d.o.o., kar predstavlja 10-odstotno preseganje načrtovanih količin. Družba je 
samo distribuirala še 1,6 mio Sm3 zemeljskega plina. Na treh koncesijah družbe 
Petrol d.d., Ljubljana, ki so v upravljanju družbe Petrol Plin, d.o.o., je ustvarila 
prodajo v količini 11 mio Sm3 zemeljskega plina, s čimer je za 10 odstotkov 
presegla načrtovane količine. 

Petrol Plin, d.o.o. je v letu 2008 ustvaril 31,4 mio EUR čistih prihodkov od 
prodaje ter tako presegel načrt za 27 odstotkov. 

Čisti poslovni izid je znašal 822 tisoč EUR, kar predstavlja boljši rezultat glede 
na načrtovanega. Boljši rezultat od načrtovanega je predvsem posledica večje 
količinske prodaje zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 20 mio EUR.

PETROL PLIN, D.O.O.
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Družba Petrol Energetika d.o.o. ima vidno vlogo pri energetski oskrbi 
slovenskega jeklarstva in strojnopredelovalne industrije ter široke potrošnje v 
geografsko povezanih občinah. Družba zagotavlja izvajanje in razvoj sodobnih 
energetskih konceptov oskrbe z energijo in storitvami. 

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
Direktorica: 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. V letu 2008 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.

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. 

Družba zagotavlja na gospodarsko zaokroženih območjih 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.

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. 

PETROL ENERGETIKA D.O.O.

SISTEMSKI 
OPERATER
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Za namene trgovanja z zemeljskim plinom je družba razvila lasten model 
napovedovanja in optimiranja potreb po zemeljskem plinu. Odgovorna je 
za vodenje bilančne podskupine za zemeljski plin, ki jo sestavljajo večji 
industrijski odjemalci in odjemalci v vseh slovenskih občinah, kjer ima skupina 
Petrol pridobljene koncesije za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja za zemeljski plin.

Družba Petrol Energetika d.o.o. je razvila in v praksi uveljavila tržno 
konkurenčni 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 2008 je Petrol Energetika d.o.o. prodala 353 mio kWh električne 
energije, od tega 35,2 mio kWh lastne proizvodnje, in distribuirala 301 
mio kWh elektrike. Družba je prodala 92 mio Sm3 zemeljskega plina ter ga 
distribuirala 52 mio Sm3. Na področju ravnanja s toplotno energijo je družba 
dosegla 50 tisoč MWh proizvodnje, 46 tisoč MWh prodaje in 48 tisoč MWh 
distribucije toplotne energije. 

11-odstotno preseganje načrtovanih čistih prihodkov  
od prodaje v letu 2008 

Družba je v letu 2008 ustvarila 74,6 mio EUR čistih prihodkov od prodaje ter 
tako presegla plan za 11 odstotkov. 

V letu 2008 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini 1,8 mio EUR. Družbi 
Petrol d.d., Ljubljana pripada čisti poslovni izid v višini 1,79 mio EUR, kar je 
33 odstotkov nad načrtovanim. Boljši rezultat od načrtovanega je predvsem 
posledica večje količinske prodaje industrijskim odjemalcem. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 16,8 mio EUR.
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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 na območju Srbije. Družba je v 100-odstotni 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: Štefan Mitja Lebar
E-pošta: stefan.lebar@petrol.si
Telefon: 00386 1 47 14 911 
Telefaks: 00386 1 47 14 812
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. V letu 2008 se je začela gradnja plinovodnega omrežja v naselju Pećinci 
ter novi poslovni coni Šimanovci. 

Usmeritev družbe Petrol d.d., Ljubljana na področju energetike v 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 plinske dejavnosti na območju Srbije 
v okviru skupine Petrol prek distribucije in dobave utekočinjenega naftnega 
plina (trženje utekočinjenega naftnega plina v plinohramih, prodaja avtoplina 
ter veleprodaja in maloprodaja UNP v jeklenkah), ter preko širitve dejavnosti 
na področju zemeljskega plina s pridobivanjem novih koncesij za distribucijo 
zemeljskega plina, gradnjo plinovodnih omrežij in akvizicijo obstoječih 
distribucijskih podjetij.

Družba v letu 2008 še ni aktivno poslovala, dosegla pa je čisti poslovni izid  
v višini 25 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 1,1 mio EUR.

PETROL GAS GROUP, D.O.O.
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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
Upravni odbor: Primož Kramer, Milan B. Dragosavac, Janez Zagode
E-pošta: primoz.kramer@petrol.si, milan.dragosavac@petrol.si, janez.zagode@petrol.si
Telefon: 00381 24 715 828
Matična številka: 8576416
Vpis v sodni register: 17. 2. 1994
Davčna številka: 101446475

Petrol d.d., Ljubljana 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 Bačka Topola distribuira zemeljski plin po plinovodnem 
omrežju v skupni dolžini 131,6 km. V letu 2008 je družba prodala 6 mio Sm3 
zemeljskega plina gospodinjskim in industrijskim uporabnikom. Na omrežje je 
priključenih 1.276 gospodinjstev ter 91 poslovnih subjektov.

Družba je v letu 2008 ustvarila 2,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje ter 
tako dosegla 90-odstotno uresničenje plana. 

Čisti poslovni izid družbe je v letu 2008 znašal 99 tisoč EUR, od tega pripada 
družbi Petrol d.d., Ljubljana čisti poslovni izid v višini 84 tisoč EUR, kar je  
52 odstotkov nad načrtovanim. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 1,3 mio EUR.

RODGAS AD BAČKA TOPOLA
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Družba Petrol d.d., Ljubljana je 30. 9. 2008 postala 100-odstotni lastnik družbe 
Toplarna Hrastnik d.o.o. V začetku oktobra 2008 se je družba preimenovala iz 
Toplarna Hrastnik d.o.o. v Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. Osnovna dejavnost 
družbe Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. je proizvodnja, distribucija in prodaja 
toplotne energije v občini Hrastnik. Ustanovitelja družbe sta bila Rudnik 
Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. in Občina Hrastnik.

Naziv družbe: Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o.
Sedež družbe: Ulica prvoborcev 5A, 1430 Hrastnik, Slovenija
Osnovna dejavnost: Oskrba s paro in toplo vodo
Direktor: Simon Kovačič
E-pošta: simon.kovacic@petrol.si
Telefon: 00386 3 564 22 50
Telefaks: 00386 3 564 22 70
Matična številka: 5545897
Vpis v sodni register: 6. 1. 1992
Davčna številka: 55058728

Družba Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. izvaja štiri dejavnosti: proizvodnjo, 
distribucijo in prodajo toplotne energije, proizvodnjo in prodajo električne 
energije, gradbene storitve in dimnikarsko dejavnost.

Skupni prihodki od prodaje v letu 2008 so znašali 2,6 mio EUR. 

Družba Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. je leto 2008 zaključila z negativnim 
čistim poslovnim izidom v višini -226 tisoč EUR. Negativen rezultat je 
povzročilo dejstvo, da prodajne cene toplotne energije niso sledile rasti cen 
zemeljskega plina. Soglasje za spremembo cene toplotne energije končnim 
uporabnikom mora dati lokalna skupnost.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 1,4 mio EUR.

PETROL TOPLARNA HRASTNIK D.O.O.
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SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE

GEOENERGO D.O.O.

Družba Geoenergo d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002 in je v 50-odstotni 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
Direktorja: Ivan Pavoševič, Andraž Lipolt
E-pošta: ivan.pavosevic@nafta-lendava.si; andraz.lipolt@petrol.si
Telefon: 00386 2 577 22 62
Telefaks: 00386 2 578 89 15
Nadzorni svet: Barbara Jama Živalič, Mihael Dominko, Marta Svoljšak Jerman, Karmen Fujs
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 kon-
cesijskih 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.

Konec leta 2008 je bila bazna proizvodnja ogljikovodikov prenesena na družbo 
Nafta-Geoterm d.o.o. Družba Geoenergo d.o.o. je v letu 2008 prodala 2,2 mio 
Sm3 zemeljskega plina in 248 ton surove nafte in plinskega kondenzata.

V letu 2008 je imela družba Geoenergo d.o.o. čiste prihodke od prodaje v višini 
535 tisoč EUR. 

Rezultat poslovanja družbe za leto 2008 je čisti poslovni izid v višini 13 tisoč 
EUR. Realizirani čisti poslovni izid je nižji od načrtovanega in je posledica 
nižje proizvodnje ogljikovodikov od načrtovane. Čisti poslovni izid, ki pripada 
družbi Petrol d.d., Ljubljana, znaša 6 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 147 tisoč EUR.
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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 2008 so bili zamenjava polnilne roke na 
tankerskem pomolu, vgraditev dodatne linije za namešavanje B100 ter prenova 
lovilnika olj. 

V letu 2008 je družba pretovorila 2,37 mio ton naftnih derivatov, kar je več od 
načrtovanega in hkrati pomeni rekorden letni pretovor naftnih derivatov. 

Družba je imela v letu 2008 čiste prihodke od prodaje v višini 13,9 mio EUR, 
kar je več od načrtovanega obsega poslovanja. 

V letu 2008 je družba ustvarila čisti poslovni izid v višini 4,6 mio EUR in tako 
za 22 odstotkov presegla načrtovanega. Čisti poslovni izid, ki pripada Petrolu 
d.d., Ljubljana, znaša 2,3 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 2008 znašal 23,3 mio EUR.

INSTALACIJA, D.O.O. KOPER
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V letu 2004 sta družbi Petrol d.d., Ljubljana in Sava Tires, d.o.o. iz skupine 
Goodyear, ustanovili družbo 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 50-odstotni lastniški delež, 
je začela poslovati januarja 2005. V letu 2008 je družba obnovila 6.673 
pnevmatik, s čimer je plan dosegla 95-odstotno, ter prodala 6.577 obnovljenih 
tovornih pnevmatik, kar predstavlja 94-odstotno doseganje plana prodaje. 
Manjša realizirana količina proizvodnje in prodaje v primerjavi s planom je 
posledica treh večjih okvar proizvodnih sredstev v tem letu.

Družba Karkasa, d.o.o. je v letu 2008 ustvarila 1 mio EUR čistih prihodkov od 
prodaje in tako 92-odstotno realizirala plan. 

Čisti poslovni izid družbe za leto 2008 znaša 161 tisoč EUR in je za 189 
odstotkov višji od načrtovanega. Bistveno boljši rezultat od načrtovanega 
je posledica ugodnejše strukture proizvodnje in prodaje, nižjih stroškov 
tovornih pnevmatik kupljenih na domačem trgu ter dodatne prodaje stranskih 
proizvodov proizvodnega procesa, ki predhodno ni bila načrtovana.

V letu 2008 znaša čisti poslovni izid, ki pripada Petrolu d.d., Ljubljana  
80 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 485 tisoč EUR.

KARKASA, D.O.O. 
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Na podlagi javnega razpisa, ki ga je dobila družba Petrol d.d., Ljubljana, sta 
družbi Petrol d.d., Ljubljana in Montenegro Bonus d.o.o. 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.
Sedež družbe: Ulica Donje polje b.b., 81250 Cetinje, Črna gora
Osnovna dejavnost: Trgovinska dejavnost na veliko in malo z gorivi
Izvršni direktor: Miodrag Ivanović
Finančni direktor: Dean Krivec
E-pošta: dean.krivec@petrol.si
Upravni odbor: Roman Mazi, Štefan Mitja Lebar, Biserka Dragićević
Matična številka: 02675889
Vpis v sodni register: 22. 8. 2007
Davčna številka: 31/31-00505-8

Družba Petrol - Bonus d.o.o. je konec leta 2008 začela poslovati na področju 
veleprodaje naftnih derivatov. 

V letu 2008 je družba ustvarila 360 tisoč EUR prihodkov od prodaje. Drugi 
prihodki v višini 37 tisoč EUR so bili vezani na finančne prihodke iz naslova 
prejetih obresti od depozitov pri bankah. 

Rezultat poslovanja družbe za leto 2008 je negativen čisti poslovni izid v višini 
-158 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, 
znaša -79 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 852 tisoč EUR.

PETROL – BONUS D.O.O.



153 PODJETJA V SKUPINI

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, 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 2008 je družba imela vse potrebne licence za opravljanje dejavnosti 
na področju trgovine s proizvodi iz nafte ter je začela poslovati na področju 
veleprodaje in maloprodaje. 

Družba je v letu 2008 prodala 7.961 ton nafte in proizvodov iz nafte.

Družba je v letu 2008 realizirala 9,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje in 
čisti poslovni izid v višini 78 tisoč EUR. 

Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, znaša 40 tisoč EUR.

Na dan 31. 12. 2008 je družba poslovala prek 2 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 6,6 mio EUR.

PETROL – OTI – SLOVENIJA L.L.C.
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Družba Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A. je bila ustanovljena v juliju 
leta 2007 in je v 55-odstotni lasti družbe Petrol d.d., Ljubljana. 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 2008 še ni aktivno poslovala.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 2,1 mio EUR.

PETROL SLOVENIA TIRANA WHOLESALE SH.A.

Družba 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. 
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
Direktorja: 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 2008 še ni aktivno poslovala.

Kapital družbe je 31. decembra 2008 znašal 629 EUR.

PETROL SLOVENIA TIRANA DISTRIBUTION SH.P.K.
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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. LJUBLJANA

Naziv družbe: Geoplin d.o.o. Ljubljana
Sedež družbe: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija
Dejavnost: Prodaja in transport zemeljskega plina
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 30,02 %

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 %

BIO GORIVA D.O.O.

Naziv družbe: Bio goriva d.o.o.
Sedež družbe: Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenija
Dejavnost: Proizvodnja biodiesla
Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 25 %
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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 %

ISTRABENZ D.D.

Petrol d.d., Ljubljana ima v družbi Istrabenz d.d. 32,63-odstotni delež.  
Prevzem je bil opravljen konec leta 2007 na podlagi prevzemne ponudbe, 
objavljene 10. oktobra 2007. Prevzemna cena, ki je bila določena na podlagi 
opravljenega vrednotenja neodvisnega pooblaščenega cenilca vrednosti podjetij 
po stanju na dan 30. 6. 2007, je bila nižja od takratne tržne cene.

Gibanje tečaja delnice družbe Istrabenz d.d. v letih 2007 in 2008 
 

Primerjava baznega indeksa za enotni tečaj delnice Istrabenza d.d. 
in indeksa SBI20 v letih 2007 in 2008

UPRAVLJANJE  
Z NALOŽBO  

V ISTRABENZ d.d.
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Zaradi pomembnega deleža, ki ga ima Petrol d.d., Ljubljana v družbi Istrabenz 
d.d., je uprava Petrola d.d., Ljubljana v letu 2008 poskušala pridobiti aktivno 
vlogo v korporacijskem upravljanju družbe Istrabenz d.d. in tako vplivati na 
odgovorno upravljanje družbe. 

Družbi Petrol d.d., Ljubljana in Istrabenz d.d. sta se začeli dogovarjati o 
konsolidaciji energetske dejavnosti obeh družb.  Projektni skupini obeh družb 
sta se trikrat sestali in dogovorili okvire sodelovanja. 

Na redni letni skupščini družbe Istrabenz d.d., ki  je bila 28. avgusta 2008, je 
Petrol d.d., Ljubljana podal nasprotne predloge: 
1.  za izplačilo višjih dividend za leto 2007;
2.  za izvedbo izredne revizije letnega poročila družbe skupine za leto 2007 

zaradi vzrokov iz 322. člena ZGD -1 in za glasovanje proti razrešnici uprave 
in nadzornega sveta ter

3. za imenovanje novih članov v nadzorni svet družbe.

Izglasovan je bil le 1. predlog, na podlagi katerega je Petrol d.d., Ljubljana 
konec oktobra 2008 prejel izplačane dividende v višini 6,4 mio EUR. Druga 
dva predloga nista bila sprejeta, zato je Petrol d.d., Ljubljana na pristojno 
sodišče vložil zahtevek za imenovanje izrednega revizorja za revizijo 
računovodskih izkazov za leto 2008 in izpodbojno tožbo zoper sklepe redne 
skupščine družbe Istrabenz d.d. o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu ter proti imenovanju revizorja za leto 2008.

Glede na rezultate redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz d.d.  
28. avgusta 2008 in upoštevaje dejstvo, da Petrol d.d., Ljubljana v svoji največji 
naložbi nima nadzora nad njenim upravljanjem ter nima dostopa do celovitih 
in ažurnih informacij o poslovanju, je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana 
imenovala projektno skupino, ki je ponovno preučila možnosti zaščite oz. 
maksimizacije vrednosti naložbe.  

Na pobudo družbe Petrol d.d., Ljubljana je bila za 12. december 2008 sklicana 
skupščina družbe Istrabenz d.d. Na skupščini je Petrol d.d., Ljubljana predlagal 
naslednje:
1.  da skupščina družbe imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja/

gospodarnosti poslov družbe;
2.  odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega 

sveta.
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Petrol d.d., Ljubljana tudi na tej skupščini ni uspel s svojimi predlogi, zato je na 
pristojno sodišče vložil predlog za imenovanje posebnega revizorja za pregled 
določenih transakcij zaradi utemeljenega suma negospodarnega ravnanja 
družbe Istrabenz d.d. v zadnjih letih.

Na 14. seji skupščine delničarjev družbe Istrabenz d.d., dne 4. marca 2009, je 
bila za članico nadzornega sveta Istrabenza d.d. za čas od 5. marca 2009 do 
konca mandata ostalih članov izvoljena članica uprave Petrola mag. Alenka 
Vrhovnik Težak. Za mandatno dobo od 30. maja 2009 dalje pa so za člane 
nadzornega sveta Istrabenza d.d. kot predstavniki Petrola izvoljeni mag. Alenka 
Vrhovnik Težak, mag. Janez Grošelj in mag. Tamara Jerman.



Poročilo nadzornega sveta
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Konstruktivnost  
v luči novih izzivov

Leto 2008 so zaznamovali novi prodajni uspehi, a tudi nove zaostritve 
razmer na trgih. Finančnih, nepremičninskih in energetskih. 
Zanesljivost nadzornega sveta v neugodnih poslovnih okoliščinah je 
za delničarje in družbo še posebej pomembna. Tako z zagotavljanjem 
nadzora kot konstruktivnostjo dialoga in objektivnostjo obveščanja. 
Vsaka odločitev mora biti dobro premišljena. Ta načela smo in bomo 
uresničevali tudi v prihodnje. 

  

Proces učinkovitega nadzora se začne z dobro pripravo predlogov uprave, kar 
omogoča odprt prostor za dialog. Na eni strani je smelost strategije, na drugi 
metodologija in taktike njenega uresničevanja. To zahteva temeljitost pretresa 
ciljev, analizo rezultatov, razumevanje vzvodov delovanja in gibanja okolja, 
poznavanje zakonov in spoštovanje načel dobrega gospodarjenja - v dobro 
delničarjev in okolja, kjer skupina Petrol deluje. 

Temeljna naloga nadzornega sveta je zagotavljanje učinkovitega nadzora. 

Vsaka informacija ali pogovor sta lahko neprecenljiva za delovanje nadzornega 
sveta. Zato smo tudi v letu 2008 uresničevali načela spoštovanja dialoga 
in odločitve potrjevali šele, ko smo osvetlili vse plati in prisluhnili vsem 
argumentom. Zato smo tudi v letu 2008 na vse seje povabili upravo družbe. 
Delovanje je potekalo skladno z določili poslovnika o delu obeh organov. 

V letu 2008 se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sestal na enajstih 
sejah. V popolni sestavi je deloval do 15. maja 2008, ko je odstopil njegov član 
Matjaž Gantar. Od takrat  do konca poslovnega leta pa v osemčlanski sestavi. 
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 zakonskimi pooblastili. Poslovnik delovanja nadzornega sveta je usklajen s 
kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

POROČILO 
NADZORNEGA SVETA

OCENA 2008:  
KAKO SMO DELOVALI 

IN SODELOVALI  
Z UPRAVO 
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Sodelovanje z upravo ocenjujem kot korektno

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 argumentiranemu 
dialogu in utemeljenosti odločanja, želim izpostaviti še eno stvar, ki je tudi 
lani omogočala dobro sodelovanje – pripravljenost izčrpnega odgovarjanja 
članov vodstva na posamična vprašanja članov nadzornega sveta. Sodelovanje 
z upravo lahko ocenim kot korektno. 

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2008 so bile povezane 
s spremljanjem poslovanja družbe. V drugi polovici leta smo poslovanje 
spremljali tudi v luči izzivov zaostrenih razmer – na finančnih, kapitalskih 
in nepremičninskih trgih ter posledično splošnega poslabšanja gospodarskih 
razmer. Posebno pozornost smo posvetili Petrolovi kapitalski naložbi v družbo 
Istrabenz d.d. Spremembe borznih vrednosti so namreč povzročile odstopanja, 
zaradi katerih je bilo potrebno aktivno spremljanje in ukrepanje za zaščito 
interesov delničarjev.

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2008:

1.  Izdaja soglasja upravi družbe za nakup 51-odstotnega poslovnega 
deleža in dokapitalizacijo družbe Euro - Petrol d.o.o. - Na štiriintrideseti 
seji, 1. februarja 2008, smo obravnavali predlog uprave, da nadzorni svet 
izda soglasje za nakup 51-odstotnega poslovnega deleža in dokapitalizacijo 
družbe Euro - Petrol d.o.o. Nadzorni svet je izdal soglasje. Skupina Petrol je 
tako okrepila svoj tržni položaj v Republiki Hrvaški. 

2.  Obravnavanje Poročila o nerevidiranih poslovnih rezultatih skupine za 
leto 2007, preveritev in potrditev letnega poročila 2007 - Na petintrideseti 
seji, 27. februarja 2008, smo 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 šestintrideseti seji, 2. aprila 
2008, je uprava predstavila letno poročilo za leto 2007. 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 2007 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 

SPREMLJANJE 
POSLOVANJA IN 

POMEN SODELOVANJA 
PRI STRATEŠKEM 

ODLOČANJU
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in skupine o poslovanju v letu 2007. Na tej seji je NS sprejel tudi sklep, 
da soglaša z delitvijo bilančnega dobička, kot ga je predlagala uprava, in s 
sklicem skupščine. 

3.  Sklic skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana - Na šestintrideseti seji,  
2. aprila 2008, je  nadzorni svet sprejel sklep o sklicu skupščine družbe 
Petrol d.d., Ljubljana. Poleg običajnega dnevnega reda v zvezi s seznanitvijo 
skupščine z letnim poročilom za leto 2007, uporabo bilančnega dobička, 
podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu in imenovanjem 
revizorjev je bila na dnevni red uvrščena tudi točka sprememba statuta 
zaradi spremembe standardne klasifikacije dejavnosti in drugih redakcijskih 
sprememb. Nadzorni svet je soglašal z delitvijo bilančnega dobička, kot ga 
predlaga uprava, in s sklicem skupščine, sprejel pa je tudi pobudo delničarja 
Vizija Holding, finančna družba, k.d.d. in Vizija Holding Ena, finančno 
posredništvo, k.d.d. za uvedbo enotirnega sistema upravljanja v Petrol d.d., 
Ljubljana in oblikoval komisijo, ki je za naslednjo sejo pripravila podlage 
za odločanje. Na sedemintrideseti seji, 9. aprila 2008, je NS odločil, da 
se na skupščini glasuje tudi o spremembi statuta v delu, ki se nanaša na 
upravljanje, tako da bi bil z izglasovanjem uveden enotirni sistem. Nadzorni 
svet je na osemintrideseti seji, dan pred skupščino, 14. maja 2008, sprejel 
sklep, da ta predlog zaradi premajhne podpore delničarjev pred skupščino 
umakne. Zaradi tega skupščina tudi ni odločala o prvotno pripravljenih 
spremembah statuta. Vsi drugi predlagani sklepi so bili na skupščini sprejeti. 
Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v 
poslovnem letu 2007.

4.  Spremljanje medletnega poslovanja skupine Petrol - Na osemintrideseti 
seji nadzornega sveta, 14. maja 2008, je uprava poročala o poslovanju 
skupine Petrol v prvem četrtletju leta 2008. Poročilo o poslovanju 
skupine Petrol v prvih šestih mesecih leta 2008 je bilo obravnavano na 
enainštirideseti seji, 27. avgusta 2008, poročilo o poslovanju skupine Petrol 
v prvih devetih mesecih leta 2008 pa na dvainštirideseti seji, 14. novembra 
2008. Člani nadzornega sveta smo ugotovili, da so bili rezultati poslovanja 
dobri in da so presegali načrtovane. 

5.  Oblikovanje komisij nadzornega sveta – Na devetintrideseti seji,  
28. maja 2008, je nadzorni svet oblikoval naslednje svoje komisije: 
revizijsko komisijo, komisijo za imenovanja in nagrajevanja, komisijo za 
strateške projekte in komisijo za organizacijo poslovanja. 

6.  Finančna kriza – Na dvainštirideseti seji, 14. novembra 2008, je uprava 
družbe seznanila nadzorni svet z ukrepi, ki jih je glede na finančno in 
gospodarsko krizo sprejela in uvajala že v celotnem poslovnem letu 2008  
in tako zagotovila, da se ne pričakuje motenj v poslovanju.

7.  Sprejem poslovne politike in finančnega koledarja - Na štiriinštirideseti 
seji nadzornega sveta, 19. decembra 2008, je nadzorni svet obravnaval 
in potrdil predlog poslovne politike skupine Petrol v letu 2009, kot ga je 
predlagala uprava družbe, in finančni koledar družbe za leto 2009, ki je 
bil delno spremenjen na petinštirideseti seji nadzornega sveta, 14. januarja 
2009.
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8.  Kapitalska naložba Petrola d.d, Ljubljana v družbo Istrabenz d.d. -  
Nadzorni svet je problematiko obravnaval na štiriintrideseti seji, 1. februarja 
2008, na devetintrideseti seji,  28. maja 2008, na štirideseti seji, 7. julija 
2008, na enainštirideseti seji, 27. avgusta 2008, na triinštirideseti seji, 28. 
novembra 2008 in na štiriinštirideseti seji, 19. decembra 2008. Nadzorni svet 
in uprava sta skupno usklajevala aktivnosti, katerih cilj je bil in je s pravnimi 
sredstvi (zahteva za sklic skupščine na zahtevo manjšine, nasprotni predlogi, 
izpodbojna tožba, izredna revizija, posebna revizija, drugi predlogi) in 
drugimi aktivnostmi poskušati doseči aktivno upravljanje z naložbo, 
konsolidacijo energetskih dejavnosti in posledično delni ali popolni umik iz 
kapitala holdinga Istrabenz d.d.

Leto 2008 je skupini Petrol prineslo vrsto pomembnih strateških odločitev. 
Pri nekaterih projektih nadzorni svet ni zgolj preverjal, ocenjeval ali potrjeval 
odločitev – temveč aktivno sodeloval pri tehtanju predlogov in iskanju rešitev. 

Globalne in regionalne spremembe poslovnega okolja so zahtevale premišljeno, 
a dovolj hitro sprejemanje odločitev in dajanje soglasij upravi za njihovo 
izvedbo. Zaradi umirjanja in padanja cen nafte na svetovnem trgu v drugi 
polovici leta 2008 nova soglasja v povezavi s potrebnimi kreditnimi linijami 
v skladu z določilom 10.10. statuta družbe niso bila potrebna, zato pa je bilo 
treba toliko bolj skrbno spremljati trenutne razmere v poslovnem okolju. V letu 
2008 je bila transakcija, ki je po znesku presegala s statutom določen prag, le 
dokapitalizacija družbe Euro - Petrol d.o.o., za katero pa je nadzorni svet izdal 
soglasje na svoji prvi seji v letu 2008. 
    
Ekonomski položaj skupine Petrol je kljub zaostrenim gospodarskim in 
finančnim razmeram trden in uvršča Petrol med vodilna slovenska podjetja. 
Poslovanje Petrola je naravnano k doseganju dolgoročne in stabilne rasti v 
soglasju z okoljem, gospodarstvom, lokalno skupnostjo in delničarji.

Skupina Petrol je v letu 2008 kljub zaostrenim 
gospodarskim in finančnim razmeram okrepila svoj 
položaj. Njen ekonomski položaj je trden. Poslovanje pa 
naravnano k doseganju dolgoročne in stabilne rasti. 

Skupina Petrol je v letu 2008 ustvarila 2,9 mrd EUR čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 40 odstotkov več kot v letu 2007. Kosmati poslovni izid je 
znašal 285 mio EUR, kar je 21 odstotkov več kot v letu 2007. Čisti poslovni 
izid je zaradi vpliva slabitve naložb znašal -54,8 mio EUR oziroma 59,4 mio 
EUR pred slabitvami naložb.

OCENA POSLOVANJA 
SKUPINE PETROL  

V LETU 2008 
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Skupina Petrol je v letu  2008 investirala 140,8 mio EUR. Investicijske 
odločitve skupine Petrol so vedno dobro pretehtane. Glede na zaostreno 
finančno situacijo bo temu v prihodnjem letu namenjena še večja pozornost. 
Zaradi težje dostopnosti do dolgoročnih virov bodo nove investicije izvedene, 
ko se bodo razmere na finančnih trgih stabilizirale.

Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 2,5 milijona 
ton, kar je 19 odstotkov več kot v letu 2007. Prihodki od prodaje nenaftnega 
blaga so znašali 374 mio EUR, kar je 42 odstotkov več kot v letu 2007.  
Konec leta 2008 je imela skupina mrežo 425 bencinskih servisov.

Skupina Petrol je leta 2008 prodala 102.195 tisoč m3 zemeljskega plina, kar 
je 136 odstotkov več kot v letu 2007. Prodala je tudi 345.988 MWh električne 
energije, kar je 3 odstotke več kot leta 2007. Konec leta 2008 je skupina Petrol 
kupce oskrbovala prek 2.000 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega 
plina in upravljala s 27 koncesijami za oskrbo s plinom. 

Skupina je v letu 2008 nadaljevala uresničevanje strategije diverzifikacije 
poslovanja in utrjevanja tržnega položaja na posameznih poslovnih področjih. 
To dokazujejo širitev poslovanja z naftnimi derivati na trge JV Evrope ter 
nadaljnji razvoj energetske dejavnosti tako v Sloveniji kot na tujih trgih.  

Leto 2008 so zaznamovala intenzivna gibanja na naftnem in finančnih 
trgih. Zaradi vpetosti v gibanja na finančnih in kapitalskih trgih je skupina 
Petrol občutila posledice finančne krize, ki se je pokazala v manjši ponudbi 
dolgoročnih finančnih sredstev ter v negativnih gibanjih na kapitalskem trgu,  
ki so vplivala na vrednost Petrolove delnice in na vrednost nekaterih Petrolovih 
naložb. Skupina Petrol pa je z domišljenimi poslovnimi odločitvami in tržnim 
ravnanjem v letu 2008 dosegla zelo dobre prodajne rezultate.
 
Na 47. seji, 24. marca 2009, je nadzorni svet v navzočnosti pooblaščene 
revizorke obravnaval letno poročilo za leto 2008. Rezultati iz rednega 
poslovanja so dobri, saj so bili doseženi oziroma preseženi vsi ključni kazalniki 
prodaje načrtovani za leto 2008. Zaradi negativnih gibanj na borznih trgih pa 
se je zmanjšala vrednost Petrolove naložbe v družbo Istrabenz d.d., kar se je 
pokazalo na poslovnih rezultatih Petrola d.d., Ljubljana in skupine Petrol.  
Na podlagi preveritve letnega poročila za leto 2008 in računovodskih izkazov 
s pojasnili ter poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet brez pripomb 
potrdil Letno poročilo družbe in skupine o poslovanju v letu 2008.

POTRDITEV LETNEGA 
POROČILA 2008
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V vseh primerih smo člani nadzornega sveta upoštevali poslovni in vsebinski 
kontekst ter formalne zahteve obravnavanih tem. Menim, da odgovorno in 
danim razmeram ustrezno. 

Ljubljana, 24. marca 2009

Viktor Baraga
Predsednik nadzornega sveta
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Računovodsko poročilo 2008 
skupine Petrol in 
družbe Petrol d.d., Ljubljana
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Uspešno redno poslovanje

Leto 2008 je bilo za skupino Petrol prodajno uspešno kljub 
dinamičnemu zunanjemu okolju in zaostrenim razmeram na finančnih 
trgih. V skupini Petrol, ki z 31 družbami posluje v 9 državah, smo v 
letu 2008 ustvarili rekordni skupni prihodek v višini 2,9 mrd evrov, kar 
je 40 odstotkov več kot v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja 
pred slabitvijo naložb je znašal 69,7 mio evrov, poslovni izid pred davki 
pred slabitvijo naložb pa 72,5 mio evrov. Čisti poslovni izid, upoštevaje 
slabitev naložb, je bil dosežen v višini -54,8 mio evrov, čisti poslovni 
izid pred slabitvijo naložb pa je bil dosežen v višini 59,4 mio evrov.

  

V skupini Petrol smo v letu 2008 dosegli oziroma presegli prodajne načrte 
kljub velikim nihanjem na trgu nafte in ameriškega dolarja. Cene surove 
nafte so v prvi polovici leta 2008 večinoma naraščale, v drugi polovici 
leta pa so se zaradi posledic finančne krize in začetka recesije v vodilnih 
svetovnih ekonomijah močno znižale. Povprečna nabavna cena surove nafte 
na svetovnem naftnem trgu je v minulem letu znašala 34 odstotkov več kot v 
letu 2007. 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 
2007 zrasel za 7 odstotkov. 

Prvi znaki finančne krize so se pojavili že v letu 2007, vendar zaradi tega 
nihče ni bil pretirano zaskrbljen, saj so bile napovedi glede rasti gospodarstva 
spodbudne. V letu 2008 pa se je finančna kriza, ki je nastala v Ameriki 
po zlomu nepremičninskega trga, razširila v preostale dele sveta in tudi v 
Slovenijo. Finančna kriza se je sprva kazala v dvigu obrestnih mer Euriborja 
in obrestne marže, in v zaostrenih pogojih za najemanje posojil. Ob koncu 
leta 2008 pa se je tako zaostrila, da ponudbe dolgoročnih virov skoraj ni bilo. 
Finančna kriza je vplivala tudi na poslovanje Petrola. 

POROČILO ČLANICE 
UPRAVE ZA FINANCE

PRAVOČASNO 
PREPOZNAVANJE 

PRVIH ZNAKOV KRIZE
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Za zmanjšanje njenega vpliva na poslovanje skupine Petrol smo sprejeli ukrepe 
na štirih področjih:
  Zaradi slabše likvidnosti gospodarstva, kjer se že čutijo vplivi recesije, smo 

poostrili sistem nadzora nad terjatvami in kreditno izpostavljenostjo do 
kupcev.

  Pri zalogah smo sprejeli ukrepe za čim nižji obseg zalog naftnih derivatov, 
ki še zagotavljajo varno poslovanje. 

  Najbolj radikalne ukrepe smo sprejeli pri investicijski dejavnosti. Vse 
investicije smo omejili, dokler se ne bodo razmere na finančnih trgih 
stabilizirale. Za vsako investicijo je treba predhodno pridobiti dolgoročne 
vire, saj lahko financiranje s kratkoročnimi viri ogrozi likvidnost in 
solventnost Petrola. Ponovno smo preverili ekonomiko vseh novih 
investicijskih odločitev in bomo morda tudi počakali na ugodnejši trenutek 
za investiranje.

  Petrol je ena največjih poslovnih skupin v Sloveniji, zato financiranje 
obratnega kapitala in investicij zahteva finančna sredstva, ki presegajo 
zmožnosti slovenskega finančnega trga. Že dolga leta smo prisotni na 
svetovnih finančnih trgih. Banke, s katerimi sodelujemo, so geografsko 
razpršene, kar se je v času finančne krize izkazalo kot dobro, saj smo črpali 
sredstva pri tistih, ki jih kriza še ni doletela. 

Ne glede na dogajanje na trgu se v Petrolu zavedamo pomembnosti širjenja 
poslovanja. V letu 2008 smo investirali 140,8 mio evrov v strateško pomembne 
projekte. Kupili smo 51-odstotni delež v družbi Euro - Petrol in postali drugi 
največji trgovec na Hrvaškem. V Črni gori smo ustanovili družbo Petrol - Invest, 
ki se ukvarja z investicijami v naftno dejavnost na tem trgu. Investirali smo 
tudi v energetsko in okoljsko dejavnost – kupili smo 100-odstotni delež družbe 
Toplarna Hrastnik, s katero smo obogatili celostno energetsko ponudbo.

Na sestavo in strukturo sredstev in obveznosti v bilanci stanja so v letu 2008 
vplivali gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu, tečaj dolarja 
in dogajanja na finančnih in borznih trgih. Poleg tega smo zaradi zanesljivejše 
in ustreznejše informacije prikazali naložbe v izkazih po pošteni vrednosti. 

Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo opred-
metena osnovna sredstva, ki znašajo 559,3 mio evrov, in dolgoročne naložbe v 
skupaj obvladovane in pridružene družbe, ki skupaj znašajo 145,4 mio evrov. 

SPREJEMANJE 
UKREPOV ZA 

OHRANJANJE 
TRDNOSTI IN 
LIKVIDNOSTI

ORGANSKA ŠIRITEV  
IN VEČ KOT  

140 MILIJONOV ZA 
STRATEŠKE  
PROJEKTE
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Razmere na naftnem trgu in trgu dolarja, ki po svoji naravi spadata med 
najbolj nestanovitne svetovne trge, so v letu 2008 močno vplivale na višino 
kratkoročnih sredstev skupine Petrol. Obvladovanju kratkoročnih sredstev, 
ki predstavljajo 33 odstotkov sredstev skupine Petrol, v skupini Petrol 
posvečamo še posebno pozornost. Obseg potrebnih obratnih sredstev vpliva 
na obseg zadolževanja pri dobaviteljih in bančnih institucijah. Ker pa imamo 
zagotovljeno kratkoročno kreditiranje doma in v tujini, se lahko hitro odzivamo 
na spremembe obsega obratnih sredstev.

Posebno pozornost namenjamo obvladovanju 
kratkoročnih sredstev

Med kratkoročnimi sredstvi so se na zadnji dan obravnavanega obdobja glede 
na stanje ob koncu leta 2007 najbolj povečale poslovne terjatve. Na višino 
poslovnih terjatev vpliva predvsem vključitev nove odvisne družbe Euro - 
Petrol v skupino Petrol, medtem ko se je vpliv finančne krize začel kazati v 
obliki zmanjšane likvidnosti pri kupcih šele v zadnjih dveh mesecih leta 2008. 
Kljub temu še vedno uspešno obvladujemo terjatve. 

Gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem naftnem trgu, vključitev novih 
odvisnih družb v skupino Petrol ter vpliv finančne krize na poslovanje skupine 
Petrol, so dejavniki, ki so vplivali na to, da je imela skupina Petrol v povprečju 
vezana denarna sredstva v poslovanju 2 dni dlje kot v letu 2007. 

Širitev poslovanja ob koncu leta 2007 je vplivala tudi na kazalnike zadolženosti 
na zadnji dan leta 2008. Razmerje med finančnimi obveznostmi1 in kapitalom 
(kazalnik D/K) je na zadnji dan leta 2008 znašalo 1,34, medtem ko je ob koncu 
leta 2007 znašalo 0,95. Koeficient finančnega vzvoda2 je ob koncu leta 2008 
znašal 57 odstotkov, medtem ko je ob koncu leta 2007 znašal 48 odstotkov.

Vsi zgoraj navedeni dejavniki so vplivali na višino in obseg finančnih tokov. 
Čisti finančni tokovi iz poslovnih aktivnosti so v letu 2008 znašali 40,2 mio 
evrov, kar je 39,7 mio evrov več kot v letu 2007. Na njihovo višino je pozitivno 
vplivala dobra prodaja proizvodov iz nafte, drugega blaga in storitev, medtem 
ko je bil vpliv rasti obratnega kapitala na višino denarnih tokov negativen.

1 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti. 2 Finančni vzvod = (finančne obveznosti – denar in denarni 
ekvivalenti) / (kapital + finančne obveznosti – denar in denarni ekvivalenti).

GIBANJE 
FINANČNIH TOKOV
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Presežek čistih finančnih tokov iz poslovnih aktivnosti oziroma ustvarjena 
lastna sredstva je skupina Petrol uporabila za naložbene aktivnosti, izplačilo 
dividend in vračanje posojil, manjkajoča sredstva pa si je zagotovila pri bankah.

V letu 2008 je bil na svetovnih in evropskih borzah prisoten izrazit trend 
padanja cen delnic. Pod vplivom teh trendov je tudi Petrolova delnica izgubila 
precejšnjo vrednost. Borzna gibanja tako ne odsevajo uspešnega delovanja, 
ampak vsebujejo preplet številnih zunanjih dejavnikov. V letu 2008 je bil 
dosežen promet z našo delnico na borzi v višini 55,48 mio evrov in je bil v 
primerjavi s prometom v letu 2007 nižji za 78,5 odstotka. Delnica Petrola 
je v minulem letu kljub temu ostala v družbi najbolj prometnih delnic na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Zaradi finančne krize smo na podlagi preveritve znakov za morebitne slabitve 
naročili vrednotenja naložb. Tako smo ob upoštevanju načela konzervativnosti 
na podlagi cenitve zunanjega neodvisnega cenilca oslabili naložbe v pridružena 
in skupaj obvladovana podjetja v skupni višini 142,6 mio evrov, z vplivom na 
čisti poslovni izid v višini 114,2 mio EUR. Računovodski izkazi tako podajajo 
zanesljivejše in ustreznejše informacije.

Stabilna politika dividend

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov 
delničarjev, še vedno sodi med najpomembnejše cilje naše razvojne strategije. 
Uprava družbe zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend. Ta najbolje 
ustreza tudi dolgoročnim razvojnim potrebam družbe.

Petrol svoje lastnike in druge zainteresirane javnosti kot podjetje, ki je uvrščeno 
v prvo borzno kotacijo Ljubljanske borze, redno in transparentno obvešča o 
svojem poslovanju. O tem, kdaj bodo javnosti dostopni rezultati, imamo izdelan 
finančni koledar, ki ga dosledno izpolnjujemo. 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 najboljše letno 
poročilo za leto 2007 v skupnem seštevku točk med vsemi družbami, ki smo jo 
prejeli novembra 2008 na tekmovanju, ki ga prireja poslovni časnik Finance.



RAČUNOVODSKO POROČILO 2008177

Petrol ostaja finančno močna skupina z visoko boniteto in poslovno odličnostjo. 
Skupina je pripravljena na izzive, ki jih bodo prinesle zaostrene razmere na 
gospodarskih in finančnih trgih v letu 2009.

Učinkovitost finančne funkcije skupine Petrol je odvisna od strokovne in močne 
ekipe področja financ, računovodstva in kontrolinga. 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. 

mag. Alenka Vrhovnik Težak    
članica uprave za finance

Z VISOKO BONITETO 
IN ZNANJEM 

ODGOVARJAMO  
NA IZZIVE



LETNO POROČILO PETROL 2008178

POROČILO 
NEODVISNEGA 

REVIZORJA
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Marko Kryžanowski 
Predsednik uprave 

Igor Irgolič
Podpredsednik uprave

mag. Alenka Vrhovnik Težak
Članica uprave

Boštjan Napast
Član uprave

Bojan Herman
Delavski direktor

Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija
6. marec 2009

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 in odvisnih 
družb skupine 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. 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.
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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 in 
pojasnila, sprejeti v EU, ki še niso v veljavi na dan 31. 12. 2008, 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  bo tudi v prihodnje  razkrivala podatke po področnih 
in območnih odsekih.

  Prenovljeni MRS 23 – Stroški izposojanja odpravlja možnost izbire glede 
aktiviranja stroškov izposojanja in zahteva, da družba aktivira stroške 
izposojanja, ki so neposredno vezani na nakup, gradnjo ali proizvodnjo 
določenih sredstev kot del njihove nabavne vrednosti. Prenovljeni standard 
bo začel veljati v letu 2009 in bo predstavljal spremembo računovodske 
usmeritve, vplival pa bo samo na nove nabave sredstev in ne bo imel vpliva 
na izkaze pred letom 2009.

  Dopolnilo k MSRP 2 – Plačilo z delnicami: Odmerni pogoji in preklic 
podrobneje opisuje odmerne pogoje, vpeljujejo načelo neodmernih pogojev 
in zahteva, da se neodmerni pogoji kažejo v pošteni vrednosti na datum 
odobritve, in opredeljuje računovodenje za neodmerne pogoje in preklice. 
Dopolnilo bo začelo veljati v letu 2009, z učinkom za nazaj. Dopolnilo ne 
bo vplivalo na družbo, ker ne prihaja do plačil z delnicami.

  Prenovljeni IAS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov (2007) uvaja 
pojem izkaz vseobsegajočega donosa, ki je sprememba lastniškega kapitala 
v obdobju, ki je posledica transakcij ali drugih dogodkov razen sprememb, 
ki so posledica transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki. Vseobsegajoči 
donos je lahko predstavljen v samostojnem izkazu vseobsegajočega 
donosa (kjer vključuje spremembe, ki izhajajo iz izkaza poslovnega izida 
in  vse spremembe kapitala razen tistih v povezavi z lastniki) ali v izkazu 
poslovnega izida in posebnem izkazu vseobsegajočega donosa. Prenovljeni 
standard bo veljal v letu 2009.  Skupina še preučuje, kako bo v letu 2009 
predstavila vseobsegajoči donos.

  IFRIC 13 Programi nagrajevanja zvestobe strank obravnava računovodenje 
pri družbah, ki imajo ali so udeležene pri programih nagrajevanja zvestobe 
strank. IFRIC 13 ne bo imel vpliva na družbo, ker družba ni udeležena v 
takih programih.
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SPLOŠNE 
INFORMACIJE

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe

Podatki o delnici

Skupina petrol petrol d.d.

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

I. stopnja 72 63 114 28 37 76

II. stopnja 145 187 78 86 99 87

III. stopnja 191 43 444 19 21 90

IV. stopnja 1.385 1.035 134 551 538 102

V. stopnja 1.190 1.174 101 719 662 109

VI. stopnja 159 127 125 88 85 104

VII. stopnja 357 283 126 210 192 109

Magistri in doktorji 37 32 116 34 29 117

SkupaJ * 3.536 2.944 120 1.735 1.663 104

* Od tega je število zaposlenih na najemnih BS 1.461 1.367 107 1.174 1.129 104

petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

Število izdanih navadnih delnic 2.086.301 2.086.301 100

 - od tega število odkupljenih lastnih delnic  24.703  25.027  99 

Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR) (kapital / št. izdanih navadnih delnic)  192  186  103 

Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev

   Najvišji tečaj v letu  (EUR)  904  1.001  90 

   Najnižji tečaj v letu  (EUR)  226  501  45 

   Povprečni enotni tečaj v letu (EUR)  542  764  71 

   Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)  269  908  30 

Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih delnic * tečaj  
zadnjega trgovalnega dne v letu)

 561.214.969  1.894.361.308  30 

Donos na delnico v tekočem letu (EUR) (tečaj zadnjega trg. dne tekočega leta - tečaj zadnjega trg. dne  
preteklega leta)

 (639)  414  - 

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

-70 % 84 %  - 

P/BV (povprečna tržna cena delnice / knjigovodska vrednost delnice)  2,83  4,11  69 

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

 (17,34)  34,37  - 

P/CE (povprečna tržna cena delnice / denarni dobiček na delnico)  (25,56)  23,71  - 

Čisti dobiček na delnico (EPS) (EUR) (čisti dobiček posl. leta / tehtano povprečno število izdanih navadnih delnic)  (31,25)  22,23  - 

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

 (21,21)  32,22  - 

Dividendna politika

Bilančni dobiček (EUR) 14.604.107  47.440.089  31 

Sredstva za izplačilo dividend  (EUR) *  12.163.428  - 

Dividenda na delnico (EUR) *  5,90  - 

Število delničarjev  39.796  40.397  99 

* Delničarji bodo o višini zneska odločali na skupščini
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Izkaz finančnega izida

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) pojasnila
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Finančni tokovi iz poslovnih 
aktivnosti

Denar ustvarjen pri poslovanju 42.  78.754.069  25.709.693 306  90.116.194 23.544.174 383

Izdatki za obresti  (23.918.615)  (10.659.493)  224  (18.597.894)  (7.672.490)  242 

Izdatki za davke  (14.633.196)  (14.554.850)  101  (12.524.123)  (12.783.481)  98 

Čisti finančni tokovi iz 
poslovnih aktivnosti 

 40.202.258  495.350  -  58.994.177  3.088.203  - 

Finančni tokovi iz naložbenih 
aktivnosti

Izdatki pri naložbah v odvisne 
družbe

 (33.398.105)  (3.479.735)  - (64.587.338)  (32.273.471)  200 

Izdatki pri naložbah v skupaj 
obvladovane družbe

 (2.342.245)  (2.605.420)  90  (2.342.245)  (2.605.420)  90 

Izdatki pri naložbah v pridružene 
družbe

 (569.588)  (190.013.560)  -  (569.588)  (190.013.560)  - 

Prejemki pri neopredmetenih 
sredstvih

287.458 21.094  -  0  0  - 

Izdatki pri neopredmetenih 
sredstvih

 (1.060.573)  (387.472)  274  (819.359)  (341.538)  240 

Prejemki pri opredmetenih 
osnovnih sredstvih

 4.688.284  5.514.071  85 3.651.752 1.372.368  266 

Izdatki pri opredmetenih  
osnovnih sredstvih

 (87.336.652)  (67.218.584)  130  (33.325.990)  (20.730.331)  161 

Izdatki pri naložbenih 
nepremičninah

 (97.787) 0  -  0  0  - 

Prejemki pri finančnih sredstvih 
razpoložljivih za prodajo

4.142.771 13.055.848  32 4.142.771 12.997.456  32 

Izdatki pri finančnih sredstvih 
razpoložljivih za prodajo

 (19.127.320)  (1.970.245)  -  (19.127.320)  (1.967.053)  - 

Prejemki pri finančnih sredstvih  
v posesti za trgovanje

 2.114.260  16.160.347  13  0  0  - 

Izdatki pri finančnih sredstvih  
v posesti za trgovanje

 (2.114.260)  (15.738.152)  13  0  0  - 

Prejemki pri danih posojilih  89.387.540  26.902.978  332 22.380.146  17.692.981  126 

Izdatki pri danih posojilih  (84.872.366)  (33.951.978)  250  (21.396.852)  (24.663.354)  87 

Prejete obresti 7.503.977 5.808.055  129 7.934.226 5.946.610  133 

Prejete dividende od odvisnih 
družb

0 0  - 4.622.529 4.160.188  111 

Prejete dividende od skupaj 
obvladovanih družb

2.728.360 2.883.898  95 2.728.360 2.883.898  95 

Prejete dividende od pridruženih 
družb

9.592.249 3.223.278  298 9.592.249 3.223.278  298 

Prejete dividende od drugih 664.058 951.891  70 664.058 951.891  70 

Čisti finančni tokovi iz 
naložbenih aktivnosti

(109.809.939)  (240.843.686)  46  (86.452.600)  (223.366.057)  39 
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) pojasnila
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks
 08/07

Finančni tokovi pri financiranju

Prejemki pri prejetih posojilih  2.574.817.193  1.831.871.636  141 638.468.072  653.090.405  98 

Dokapitalizacija  20.000.000 0  -  0  0  - 

Izdatki pri prejetih posojilih (2.509.213.810) (1.599.248.840)  157 (599.913.835)  (437.194.333)  137 

Izplačane dividende delničarjem  (12.187.655)  (10.589.660)  115  (12.187.655)  (10.589.660)  115 

Čisti finančni tokovi 
pri financiranju

73.415.728  222.033.136  33  26.366.582  205.306.412  13 

Povečanje / (zmanjšanje) denarja 
in denarnih ekvivalentov

 3.808.047  (18.315.200)  -  (1.091.841)  (14.971.442)  7 

Gibanje denarja in denarnih 
ekvivalentov

Na začetku leta 10.170.684 28.677.797  35  10.513.377  25.484.819  41 

Prevedbene razlike  (17.185)  (191.913)  9  0  0  - 

Povečanje / (zmanjšanje)  3.808.047  (18.315.200)  -  (1.091.841)  (14.971.442)  7 

na koncu obdobJa  13.961.546  10.170.684  137  9.421.536  10.513.377  90 

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

B. SPREMEMBA 
RAČUNOVODSKE 

USMERITVE

C. OSNOVA ZA 
USKUPINJEVANJE

S 1. 1. 2007 je Slovenija sprejela evro (EUR) kot funkcijsko valuto. S tem dnem 
so bila v skladu z MRS 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 v EUR in so predstavljeni v EUR. 

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 inštrumenti, 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.

Skupina Petrol je z dnem 1. 10. 2008 spremenila računovodsko usmeritev za 
obračunavanje izpeljanih finančnih inštrumentov. Tako je način pripoznanja 
dobičkov ali izgub iz spremembe poštene vrednosti odvisen od vrste varovanja 
pred tveganjem, ali gre za računovodsko varovanje pred tveganje ali ne. 
Od 1. 10. 2008 skupina Petrol v primeru računovodskega varovanja pred 
tveganjem ob pogoju uspešnosti dobičke ali izgube pripozna v kapitalu. Način 
obračunavanja je opisan v pojasnilu X.c.

Skupinski računovodski izkazi vključujejo računovodske izkaze obvladujoče 
družbe in odvisnih družb. Odvisna družba je družba, v kateri ima obvladujoča 
družba prevladujoč kapitalski delež ali prevladujoč vpliv iz drugih razlogov.

Ob prevzemu se sredstva in obveznosti ter pogojne obveznosti odvisne družbe 
merijo po pošteni vrednosti na datum prevzema. Vsak presežek nabavne 
vrednosti nad deležem obvladujoče družbe v pošteni vrednosti pridobljenih 
razpoznavnih sredstev in dolgov se pripozna kot dobro ime. Vsak presežek deleža 
v pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov nad nabavno 
vrednostjo se pripozna v poslovni izid v obdobju pridobitve. Delež manjšinskih 
delničarjev je izkazan po manjšinskem deležu poštenih vrednosti pripoznanih 
sredstev in obveznosti. Naknadno se vsaka izguba, vezana na manjšinski delež, ki 
presega manjšinski delež, razporedi na delež matične družbe. 

Deleži v dobičku odvisnih družb, prevzetih ali odtujenih med letom, so 
vključeni v skupinski izkaz poslovnega izida od veljavnega datuma prevzema 
ali do veljavnega datuma odtujitve, kot je primerno. 
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D. DOBRO IME

E. FINANČNI 
INŠTRUMENTI

Če je treba, se računovodski izkazi odvisnih družb prilagodijo za namene 
izdelave skupinskih računovodskih izkazov, da se tako uporabljene 
računovodske usmeritve uskladijo z usmeritvami, ki jih uporablja skupina. 

Stanja, neiztržene dobičke, prihodke in odhodke med družbami 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.

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.

Skupina klasificira svoje finančne inštrumente v naslednje kategorije: za 
prodajo razpoložljiva finančna sredstva, finančna sredstva po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, izvedeni finančni instrumenti, finančne in poslovne 
terjatve, denarna sredstva in finančne in poslovne obveznosti. Klasifikacija je 
odvisna od namena, za katerega je bila investicija pridobljena.
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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 ob prejemu plačila. 

Če ni na razpolago 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 slabe transparentnosti transakcij 
s temi vrednostnimi papirji modeli diskontiranih donosov niso primerni za 
ugotavljanje njihove vrednosti, saj so vstopni podatki za take modele povezani 
s preveliko negotovostjo, da bi jih bilo mogoče utemeljeno načrtovati. Za 
ugotavljanje morebitne potrebe po oslabitvi naložb se poskuša pridobiti čim 
več sprotnih informacij o poslovni uspešnosti družb in analizirati njihove 
računovodske izkaze. 

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. 

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.

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,

 F. ZA PRODAJO 
RAZPOLOŽLJIVA 

FINANČNA SREDSTVA

G. FINANČNA 
SREDSTVA PO 

POŠTENI VREDNOSTI 
PREK POSLOVNEGA 

IZIDA

H. POSOJILA IN 
TERJATVE

I. PREVEDBA TUJIH 
VALUT
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J. POROČANJE PO 
ODSEKIH

K. NEOPREDMETENA 
SREDSTVA

  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 čistih finančnih naložb v družbe v tujini 
ter dolgov in drugih valutnih inštrumentov, določenih za varovanje teh naložb 
pred tveganjem, se izkazujejo kot prevedbene razlike uskupinjenega kapitala. Ob 
prodaji družbe v tujini se te tečajne razlike pripoznajo v izkazu poslovnega izida 
kot del dobička ali izgube iz prodaje.

Devizne transakcije so preračunane v predstavitveno valuto na podlagi 
tečaja, veljavnega na dan transakcije. Dobički in izgube, ki nastanejo pri teh 
transakcijah in pri pretvorbi denarnih sredstev ter obveznosti denominiranih v 
tuji valuti, so pripoznane v izkazu poslovnega izida. 

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, 
  dopolnilni asortiment in drugo trgovsko blago, 
  storitve in 
  energetika.

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.

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  upoštevajoč dobo koristnosti neopredmetenih sredstev (razen 
dobrega imena, za katero se letno oceni potreba po oslabitvi), kot sledi:  

(v %) 2008 2007

Koncesije 3,45 - 20,00 % 3,45 - 20,00 %

Računalniška programska oprema 20,00 - 25,00 % 20,00 - 25,00 %

Druge pravice 3,33 - 20,00 % 3,33 - 20,00 %

Skupina nima neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo koristnosti.
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L. 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 upoštevajoč dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, kot 
sledi:

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 pojavijo pri sredstvu v pripravi, se 
pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku.

Opredmetena osnovna sredstva na voljo za prodajo se prikažejo ločeno od 
drugih sredstev in se zanje v letu prodaje ne obračuna amortizacije. 

(v %) 2008 2007

Gradbeni objekti:

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 %

Druge zgradbe 1,43 - 50,00 % 1,43 - 50,00 %

Oprema:

Oprema – strojna in elektronska za vzdrževanje druge opreme 10,00 - 25,00 % 10,00 - 25,00 %

Oprema plinskih postaj 3,33 - 20,00 % 3,33 - 20,00 %

Črpalni agregati na bencinskih servisih 5,00 - 25,00 % 5,00 - 25,00 %

Motorna vozila 10,00 - 25,00 % 10,00 - 25,00 %

Tovorni vozovi – vagonske cisterne 25,00 % 25,00 %

Računalniška strojna oprema 15,00 - 25,00 % 15,00 - 25,00 %

Pisarniška oprema – pohištvo 6,7 - 12,50 % 6,7 - 12,50 %

Drobni inventar: 33,33 % 33,33 %

Osnovna sredstva za ekologijo: 5,00 - 25,00 % 5,00 - 25,00 %
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M. NALOŽBENE 
NEPREMIČNINE

N. NAJEM

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.

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.

Skupina kot najemojemalec

Sredstva pridobljena s finančnim najemom so izkazana po nižji vrednosti od 
poštene vrednosti ali minimalnih plačil do konca najema, zmanjšani za nabrano 
amortizacijo in izgube zaradi slabitev. 

Odhodki iz finančnega najema se pripoznajo skladno z enakomerno časovno 
metodo v obdobju najema.

poslovni najem

Odhodki in prihodki pri poslovnem najemu se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida na podlagi enakomerne časovne metode v dobi najema.
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Zaloge trgovskega blaga in materiala se izvirno vrednotijo po nabavni 
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški 
nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški 
nabave so prevozni stroški, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, 
stroški prevoznega zavarovanja, stroški spremljanja blaga, stroški za storitve 
posredniških agencij in podobni stroški do prvega skladišča, kolikor bremenijo 
kupca, ter nevračljive dajatve. Popusti pri nakupni ceni obsegajo tako tiste, 
ki so navedeni na računu, kot 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 prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega 
njihovo tržno vrednost. S tržno vrednostjo je mišljena nadomestitvena vrednost, 
razen če je ta večja od čiste iztržljive vrednosti (v takem primeru se šteje kot 
tržna vrednost čista iztržljiva vrednost) ali če je pri trgovskem blagu manjša od 
čiste iztržljive vrednosti, zmanjšane za kosmati dobiček (v takem primeru se 
šteje kot tržna vrednost za kosmati dobiček zmanjšana čista iztržljiva vrednost). 
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in drobnega inventarja obremenjuje stroške 
materiala, zmanjšanje vrednosti zalog blaga pa ustrezne poslovne odhodke.

Poraba trgovskega blaga se obračunava na podlagi metode zaporednih cen 
(FIFO). Metoda FIFO predpostavlja, da se tisto blago v zalogi, ki je bilo 
kupljeno ali proizvedeno prvo, tudi prvo proda, tako da je blago, ki ostane v 
zalogi na koncu obdobja, tisto, ki je bilo kupljeno najkasneje.

Poraba materiala se obračunava na podlagi metode povprečnih nabavnih cen 
obračunskega obdobja. Zaloge materiala se konec vsakega meseca preračunajo 
na novo vrednost, ki ustreza povprečni nabavni ceni obračunskega obdobja.

Za zaloge, ki so brez gibanja več kot eno leto, oblikuje skupina 100-odstotni 
popravek v breme poslovnih odhodkov. 

O. ZALOGE

P. TERJATVE DO 
KUPCEV

Terjatve do kupcev se izkazujejo po nominalni vrednosti, zmanjšani za ustrezne 
popravke za ocenjene neizterljive zneske. 

Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost 
presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Terjatve, za katere 
se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, 
se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je začel sodni postopek, pa kot sporne 
terjatve.

Popravki vrednosti se obračunavajo:
  100 % za domače terjatve do kupcev, ki niso bile plačane več kot 60 dni od 

njihove zapadlosti,
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Q. DENARNA 
SREDSTVA IN NJIHOVI 

USTREZNIKI

R. DELNIŠKI KAPITAL

  70 % za dvomljive in sporne terjatve,
  za tiste terjatve, za katere se izkaže potreba po oblikovanju popravka na 

podlagi individualne ocene izterljivosti, ne glede na zgoraj našteta pogoja.

Za 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 odpisi.

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.

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.

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. 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.



LETNO POROČILO PETROL 2008202

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. 

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.  

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 bo 
verjetno na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, glede katerega se lahko 
porabijo začasne razlike.

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 

S. DOLGOVI

T. OBDAVČITEV

U. REZERVACIJE
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V. PRIPOZNAVANJE 
PRIHODKOV

enot (metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom) in 
zato skupina oblikuje rezervacije v višini, ki ustreza doseženi delovni dobi 
zaposlencev. Na dan 30. 11. se opravi aktuarsko vrednotenje in ustrezno 
evidentira prek poslovnega izida. 

Plačila za odpravnine ob upokojitvi ob zapadlosti zmanjšujejo oblikovane 
rezervacije.

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 30. 11. 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

Prihodki se merijo po pošteni vrednosti prejetega nadomestila ali terjatve ter 
predstavljajo zneske terjatev za blago in storitve, posredovane pri običajnem 
poslovanju, zmanjšane za popuste, DDV in druge s prodajo povezane davke. 
Prihodki se pripoznajo, kot sledi:

Prodaja blaga

Prodaja blaga se pripozna, ko skupina stranki dostavi proizvode; stranka je 
proizvode sprejela, izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena.

Prodaja storitev

Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo 
storitve, glede na zaključek posla, ocenjenega na podlagi dejansko opravljene 
storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.
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Priključnina

Ker se koncesije amortizirajo v obdobju od 20 do 30 let, se prihodki od 
priključnin pripoznajo skladno z enakomerno časovno metodo v enakem 
obdobju kot koncesija.  

Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nabirajo v času glede na preostalo glavnico in po veljavni 
obrestni meri, ki natančno razobresti ocenjene prihodnje prejemke v pričakovani 
dobi finančnega sredstva na čisto knjigovodsko vrednost tega sredstva. 

Prihodki od dividend

Prihodki  dividend od naložb se pripoznajo ob prejemu plačila.

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

Izvedeni finančni inštrumenti so pripoznani po nabavnih vrednostih Po 
začetnem pripoznanju so izkazani po pošteni vrednosti. 

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 zaključen na dan bilance stanja. Dobički in 
izgube se pripoznajo v poslovnem izidu.

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. Dobički in izgube se pripoznajo v 
poslovnem izidu. 

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 obrestnimi ovratnicami. 
Pri zamenjavah obrestnih mer in obrestnih ovratnicah se poštena vrednost 

W. FINANČNI 
ODHODKI

X. UPRAVLJANJE 
S TVEGANJI IN 

IZVEDENI FINANČNI 
INSTRUMENTI
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Y. PRIMERJALNI 
ZNESKI

Z. UPORABA OCEN

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). 
Kadar je zamenjava obrestnih mer opredeljena kot inštrument za varovanje 
pred spremenljivostjo denarnih tokov pripoznanih sredstev ali obveznosti ali 
predvidenega posla, se del dobička ali izgube iz inštrumenta, ki je opredeljen 
kot uspešno varovanje pred tveganjem, pripozna neposredno v kapitalu od  
1. 10. 2008.  
Dobički in izgube iz inštrumenta, ki je opredeljen kot neuspešen, se pripoznajo 
v poslovnem izidu.

Primerjalni računovodski izkazi so pripravljeni na primerljivi osnovi za 
preteklo leto.

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:
  oslabitvijo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
  oceno dobe koristnosti amortizirljivih sredstev,
  preizkusom slabitve dobrega imena,
  oceno poštene vrednosti naložb v pridružena in skupaj obvladovana 

podjetja,
  oceno vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,
  vrednostjo čiste iztržljive vrednosti zalog,
  zaslužki zaposlenih, rezervacijami itd.

Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se 
kasnejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Oblikovanje ocen in s tem 
povezane predpostavke in negotovosti so razkrite v pojasnilih k posameznim 
naštetim postavkam. 

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. 

Izkaz finančnega izida je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po 
posredni metodi iz podatkov bilance stanja na dan 31. 12. 2007 in bilance stanja 
na dan 31. 12. 2008 in iz podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2008, del, ki 
se nanaša na naložbenje in financiranje, pa je sestavljen po neposredni metodi.

AA. IZKAZ 
FINANČNEGA IZIDA
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Računovodske usmeritve družbe Petrol d.d., Ljubljana so enake kot usmeritve 
skupine Petrol, razen usmeritve za naložbe v odvisne, skupaj obvladovane in 
pridružene družbe. 

V ločenih računovodskih izkazih družbe Petrol d.d., Ljubljana so naložbe v 
odvisne družbe obračunane po nabavni vrednosti.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 spremenila računovodsko 
usmeritev za naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe.  Naložbe se 
vrednotijo v skladu z MRS 39 po pošteni vrednosti kot sredstva razpoložljiva 
za prodajo, kjer se spremembe poštene vrednosti pripoznajo neposredno v 
kapitalu. Ko se taka naložba odpravi, se odpravijo tudi nabrane izgube ali 
dobički, ki so bili predhodno evidentirani v okviru kapitala, ter se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida. 
 
Na dan bilance stanja se ugotavlja morebitne znake slabitve naložb. Če 
je naložba oslabljena, se razlika med nadomestljivo vrednostjo in njeno 
trenutno knjigovodsko vrednostjo ob tem da se odpravijo tudi nabrane izgube 
ali dobički, ki so bili predhodno evidentirani v okviru kapitala, pripozna v 
poslovnem izidu.

Družba je spremenila računovodsko usmeritev, ker tako računovodski izkazi 
podajajo zanesljivejše in ustreznejše informacije.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je spremenjeno računovodsko usmeritev uporabila 
za nazaj, in sicer na začetku prvega možnega primerjalnega obdobja, v katerem 
družba razpolaga s primerljivimi podatki. Vpliv začetka uporabe spremenjene 
računovodske usmeritve je tako viden v prilagoditvi otvoritvenega stanja na 
dan 1. 1. 2008 v tabeli gibanja naložb v pridružene in skupaj obvladovane 
družbe, v tabeli gibanja odloženih davkov in v tabeli gibanja kapitala.

BB. NALOŽBE V 
ODVISNE DRUŽBE

CC. SPREMEMBA 

RAČUNOVODSKE 
USMERITVE DRUŽBE 

PETROL D.D., 
LJUBLJANA
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POJASNILA K 
RAČUNOVODSKIM 

IZKAZOM

1. Izkaz poslovnega izida pred in po slabitvi naložb

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
2008 

pred slabitvijo 2008
2008 

pred slabitvijo 2008

Čisti prihodki od prodaje  2.949.634.054 2.949.634.054  2.605.370.618 2.605.370.618

Nabavna vrednost prodanega blaga  (2.663.479.118)  (2.663.479.118)  (2.382.180.271)  (2.382.180.271)

Neto dobiček/(izguba) blagovnih zamenjav  (1.176.996)  (1.176.996)  (1.176.996)  (1.176.996)

Kosmati poslovni izid od prodaje  284.977.940  284.977.940  222.013.351  222.013.351 

Stroški prodajanja  (184.004.107)  (184.004.107) (145.767.950) (145.767.950)

Stroški splošnih dejavnosti (41.850.968) (184.412.575) (27.605.603) (167.575.530)

Drugi poslovni prihodki  10.558.872  10.558.872 8.455.219 8.455.219

Poslovni izid iz poslovanja 69.681.737 (72.879.870) 57.095.017 (82.874.909)

Finančni prihodki iz deležev zaradi  
vrednotenja po kapitalski metodi

 19.022.622 19.022.622 - -

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih  
in skupaj obvladovanih družb

- -  10.536.882  10.536.882 

Drugi finančni prihodki 101.282.505 101.282.505 98.213.443 98.213.443

Drugi finančni odhodki (117.439.717) (117.590.981) (106.804.445) (106.955.709)

Poslovni izid pred davki 72.547.147 (70.165.724) 59.040.897 (81.080.293)

Davki (13.323.210) 15.219.364 (11.374.011) 16.650.227

Čisti poslovni izid poslovnega leta 59.223.937 (54.946.360) 47.666.886 (64.430.066)

Čisti poslovni izid, ki pripada manjšinskim lastnikom  (144.826)  (144.826) - -

Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče 
družbe

59.368.763 (54.801.534) 47.666.886 (64.430.066)

Čisti dobiček na delnico 28,80 (26,58) 23,12 (31,25)
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2. Poročanje po odsekih skupine Petrol

(v eur)
proizvodi  

iz nafte

dopolnilni 
asortiment  

in drugo  
trgovsko blago Storitve energetika neto izločitve Skupaj

Leto končano na dan 31. decembra 2007

Prihodki 2.790.621.284 263.610.245 44.636.513 96.975.819 0 3.195.843.861

Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami (1.042.987.641) (710.385) (18.481.917) (24.199.590) 0 (1.086.379.533)

Čisti prihodki 1.747.633.643 262.899.860 26.154.596 72.776.229 0 2.109.464.328

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja) 41.385.985 4.934.448  453.540  3.699.063  (10.993) 50.462.043

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 poslovni izid, ki pripada manjšinskim lastnikom  19.085

Čisti poslovni izid večinskega lastnika 53.256.021

Sredstva odseka 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 1.114.656.946

Obveznosti odseka 744.985.995 88.362.728 14.274.462 35.844.593 (216.655.127) 666.812.652

Odložene obveznosti za davek 1.699.869

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

Odpisi 1.913.577 245.613 28.965 214.325 0 2.402.480
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(v eur)
proizvodi  

iz nafte

dopolnilni 
asortiment  

in drugo  
trgovsko blago Storitve energetika neto izločitve Skupaj

Leto končano na dan 31. decembra 2008

Prihodki 3.973.433.757 375.486.522 62.081.783 143.414.465 0 4.554.416.527

Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami  (1.549.555.618)  (1.518.019)  (22.186.915)  (31.521.922) 0 (1.604.782.474)

Čisti prihodki 2.423.878.139 373.968.503 39.894.868 111.892.543 0 2.949.634.054

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja) (60.649.650) (11.491.523) (680.560) 2.416.739 (2.474.876) (72.879.870)

Neto finančni prihodki (16.308.476)

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih družb 2.335.430

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb 16.687.192

Dobiček pred davki (70.165.724)

Davki 15.219.364

Čisti poslovni izid poslovnega leta (54.946.360)

Čisti poslovni izid, ki pripada manjšinskim lastnikom (144.826)

Čisti poslovni izid večinskega lastnika (54.801.534)

Sredstva odseka 1.154.422.760 131.197.648 35.246.078 90.576.393 (379.617.278) 1.031.825.601

Odložene terjatve za davek 30.655.307

Skupaj obvladovane družbe 16.804.768

Pridružene družbe 129.622.543

Skupaj sredstva 1.208.908.219

Obveznosti odseka 864.648.165 105.689.723 14.980.297 38.373.815 (230.856.593) 792.835.407

Odložene obveznosti za davek 6.716.210

Skupaj obvladovane družbe 2.089.111

Pridružene družbe 9.991.774

Skupaj obveznosti 811.632.502

Investicijski izdatki 59.772.252 5.355.157 779.763 12.699.311 0 78.606.483

Amortizacija neopredmetenih in  opredmetenih 
sredstev

25.502.467 3.366.181 615.415 3.226.441 0 32.710.504

Odpisi 120.743.513 19.522.376 1.794.356 2.575.678 0 144.635.923
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2. Poročanje po odsekih družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur)
proizvodi  

iz nafte

dopolnilni  
asortiment  

in drugo  
trgovsko blago Storitve energetika Skupaj

Leto končano na dan 31. decembra 2007

Prihodki 1.516.599.820 251.032.716 24.566.490 20.950.532 1.813.149.558

Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami  111.899.561  701.038  2.077.414  6.436.078  121.114.091 

Čisti prihodki 1.628.499.381 251.733.754 26.643.904 27.386.610 1.934.263.649

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja) 31.657.806 4.892.126  518.919  533.960 37.602.811

Neto finančni prihodki  9.354.933 

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb 4.160.189

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 45.822.279

Sredstva odseka 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 1.054.619.502

Obveznosti odseka 558.792.245 86.350.958 9.159.441 9.424.932 663.727.575

Odložene obveznosti za davek 866.728

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

Odpisi 1.422.936 219.888 23.324 24.000 1.690.149
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(v eur)
proizvodi  

iz nafte

dopolnilni  
asortiment  

in drugo  
trgovsko blago Storitve energetika Skupaj

leto končano na dan 31. decembra 2008

Prihodki 1.964.916.522 353.068.371 28.582.552 25.479.139 2.372.046.584

Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami 219.571.787 1.411.422 3.367.142 8.973.683 233.324.034

Čisti prihodki 2.184.488.309 354.479.793 31.949.694 34.452.822 2.605.370.618

Poslovni izid odseka (poslovni izid iz poslovanja)  (69.486.964)  (11.275.711)  (1.016.295)  (1.095.938)  (82.874.909)

Neto finančni prihodki  (8.742.266)

Delež v poslovnem izidu odvisnih družb 4.622.529

Delež v poslovnem izidu skupaj obvladovanih družb 2.728.360

Delež v poslovnem izidu pridruženih družb 3.185.993

Dobiček pred davki  (81.080.293)

Davki  16.650.227 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  (64.430.066)

Sredstva odseka 764.609.168 124.073.809 11.182.939 12.059.299 911.925.215

Odložene terjatve za davek 29.643.141

Skupaj obvladovane družbe 56.315.701

Pridružene družbe 171.396.858

Skupaj sredstva 1.169.280.916

Obveznosti odseka 621.171.763 100.798.094 9.085.067 9.797.026 740.851.951

Odložene obveznosti za davek 24.438.059

Skupaj obvladovane družbe 2.089.111

Pridružene družbe 1.898.535

Skupaj obveznosti 769.277.656

Investicijski izdatki 23.018.317 3.735.203 336.659 363.041 27.453.219

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev 18.737.577 3.040.563 274.050 295.526 22.347.717

Odpisi 117.973.954 19.143.738 1.725.451 1.860.667 140.703.810

Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana sta organizirani v štiri glavne 
področne odseke, ki predstavljajo osnovo za poročanje temeljnih informacij po 
odsekih:
  proizvodi iz nafte,
  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

Dodatna oblika poročanja - območni odseki družbe Petrol d.d., Ljubljana

prodaJa SkupaJ SredStva inveSticiJSki izdatki

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Slovenija 2.280.408.200 1.726.751.085 132 798.182.693 723.888.369 110 24.029.037 19.853.181 121

Hrvaška 128.831.962 87.010.633 148 45.093.437 36.476.586 124 1.357.524 1.000.398 136

Bosna in Hercegovina 132.802.420 92.002.552 144 46.483.166 38.569.298 121 1.399.361 1.057.792 132

Avstrija 33.029.420 4.060.115 - 11.560.874 1.702.081 - 348.036 46.681 -

Druge države 30.298.617 24.439.264 124 10.605.045 10.245.425 104 319.262 280.988 114

2.605.370.618 1.934.263.649 135 911.925.215 810.881.759 112 27.453.220 22.239.040 123

Skupaj obvladovane 
družbe

56.315.701 9.798.496 -

Pridružene družbe 171.396.858 232.967.915 74

Nerazporejena sredstva 29.643.141 971.332 -

SkupaJ SredStva 1.169.280.916 1.054.619.502 111

prodaJa SkupaJ SredStva inveSticiJSki izdatki

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Slovenija 2.355.504.401 1.771.246.129 133 681.069.413 515.739.144 132 37.638.404 34.686.728 109

Hrvaška 341.503.865 147.238.411 232 209.222.808 86.688.448 241 20.869.213 22.602.825 92

Bosna in Hercegovina 202.705.049 141.965.387 143 81.806.468 65.355.043 125 8.200.860 3.636.930 225

Avstrija 3.599.598 727.900 495 7.242.685 775.360 - 18.483 3.471 -

Druge države 46.321.141 48.286.501 96 52.484.227 171.821.753 31 11.879.523 3.120.187 381

2.949.634.054 2.109.464.328 140 1.031.825.601 840.379.749 123 78.606.483 64.050.140 123

Skupaj obvladovane 
družbe

16.804.768 14.643.519 115

Pridružene družbe 129.622.543 257.921.032 50

Nerazporejena sredstva 30.655.307 1.712.646 -

SkupaJ SredStva 1.208.908.219 1.114.656.946 108

Skupina Petrol in družba Petrol d.d., Ljubljana poslujeta v štirih glavnih 
območnih odsekih: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Avstrija. 
Slovenija je država obvladujoče družbe, ki je tudi največja družba v skupini 
Petrol.
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3. Drugi poslovni prihodki

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Odprava popravkov terjatev 2.865.260 1.513.856 189 2.475.848 169.407 -

Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 2.471.395 378.782 - 2.343.214 323.697 -

Poraba ekoloških rezervacij 1.684.406 5.210.395 32 1.684.406 5.210.395 32

Odprava vračunanih inventurnih mankov 543.165 518.372 105 543.165 518.372 105

Prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij za odpravnine  
in jubilejne nagrade

392.588 0 - 265.615 0 -

Prejete odškodnine od zavarovalnic 390.058 143.664 272 52.365 129.593 40

Prejeti kasaskonti, rabati 387.439 294.504 132 238.151 202.767 117

Odprava vračunanih stroškov, odhodkov 385.091 250.831 154 310.763 250.831 124

Prejete pogodbene kazni 206.384 6.000 - 18.500 6.000 308

Poplačilo sodnih stroškov 133.608 99.007 135 111.141 86.709 128

Prihodki od odprave vnaprej vračunanih stroškov tožb 113.634 186.482 61 110.617 186.482 59

Vračilo nadomestil stavbnega zemljišča 82.873 11.724 - 82.873 11.724 -

Prihodki za obračunano amortizacijo od sredstev v upravljanju 65.400 65.400 100 52.262 52.262 100

Prejete odškodnine od države 55.338 38.330 144 49.043 38.330 128

Izterjane odpisane terjatve 11.561 568.005 2 11.428 566.530 2

Prejete odškodnine 5.663 22.385 25 0 22.325 -

Dobljene tožbe iz preteklih let 0 165.143 - 0 165.143 -

Drugi poslovni prihodki 765.009 1.114.938 69 105.828 177.572 60

SkupaJ drugi poSlovni prihodki  10.558.872  10.587.818 100  8.455.219  8.118.137 104

Poraba ekoloških rezervacij družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 1.684.406 
EUR (2007: 5.210.395 EUR) se nanaša na obračunano amortizacijo ekoloških 
osnovnih sredstev v višini 1.635.336 EUR (2007: 1.635.438 EUR) in nastale 
stroške v povezavi s sanacijo odlagališča v Pesniškem Dvoru v višini  49.070 
EUR (2007: 3.574.957 EUR).
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4. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnostih

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) pojasnila
Stroški 

prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti Skupaj
Stroški  

prodajanja 

Stroški 
splošnih 

dejavnosti Skupaj

Leto končano na dan 
31. decembra 2008

Stroški materiala 5.  22.084.106  1.839.753  23.923.859  8.788.134  663.694  9.451.829 

Stroški storitev 6.  96.802.494  15.963.463  112.765.957  102.544.709  12.207.036  114.751.744 

Stroški dela 7.  33.304.896 16.610.339 49.915.235  12.400.418 10.365.688 22.766.106

Amortizacija 8.  29.705.400  3.005.104  32.710.504  20.519.561  1.828.156  22.347.717 

Odpisi 9.  0 144.635.923 144.635.923  0 140.703.810 140.703.810

Drugi stroški 10.  1.249.384  2.178.255  3.427.639 780.191  1.799.284  2.579.475 

Drugi poslovni odhodki 11.  857.827  179.738  1.037.565  734.937  7.861  742.798 

SkupaJ  184.004.107 184.412.575 368.416.682 145.767.950 167.575.530 313.343.480

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) pojasnila
Stroški  

prodajanja 

Stroški 
splošnih  

dejavnosti Skupaj
Stroški  

prodajanja 

Stroški  
splošnih  

dejavnosti Skupaj

Leto končano na dan  
31. decembra 2007

Stroški materiala 5.  15.910.566  906.139  16.816.705  7.273.068  686.718  7.959.786 

Stroški storitev 6.  86.973.343  13.313.019  100.286.362  93.838.466  11.004.208  104.842.674 

Stroški dela 7.  29.935.222  14.608.991  44.544.213  14.327.330  9.939.003  24.266.332 

Amortizacija 8.  25.996.246  2.199.952  28.196.198  20.407.649  1.814.916  22.222.565 

Odpisi 9.  0  2.402.480  2.402.480  0  1.690.149  1.690.149 

Drugi stroški 10.  420.587  1.781.885  2.202.472  251.788  1.557.368  1.809.155 

Drugi poslovni odhodki 11.  429.072  932.595  1.361.667  265.661  3.033  268.693 

SkupaJ  159.665.036  36.145.061  195.810.097  136.363.960  26.695.394  163.059.354 
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5. Stroški materiala

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
 08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Stroški energije  17.724.183 11.807.137 150  4.709.196 3.976.552 118

Električna energija  6.603.967  3.913.075 169  2.995.121  2.760.714 108

Porabljeni plin  5.117.161  3.662.619 140  1.105  1.565 71

Omrežnina za prenosno omrežje  
zemeljskega plina

 3.787.882  3.410.179 111  388.838  374.039 104

Gorivo za pogon motorjev  1.286.529  373.293 345  347.563  330.825 105

Energija za ogrevanje  928.644  447.971 207  976.569  509.409 192

Stroški potrošnega materiala  4.849.803  3.867.127 125  3.823.960  3.073.781 124

Stroški materiala povezani z opravljanjem 
storitev

 1.230.297  1.037.858 119  750.764  387.778 194

Drobni material  1.033.715  883.805 117  765.932  754.225 102

Material za čiščenje in osebna varovalna 
oprema

 963.134  820.826 117  817.940  702.037 117

Porabljena voda  727.002  564.970 129  447.221  412.627 108

Material za vzdrževanje osnovnih sredstev  631.086  556.428 113  777.840  814.163 96

Drugo  264.569  3.240 -  264.263  2.950 -

Odpis drobnega inventarja  249.122  190.186 131  120.018  147.447 81

Drugi stroški materiala  1.100.751  952.255 116  798.655  762.007 105

Pisarniški material in literatura  997.359  866.546 115  715.682  680.830 105

Laboratorijski material  80.537  81.177 99  81.632  81.177 101

Drugo  22.855  4.532 - 1.341 0 -

SkupaJ StroŠki materiala  23.923.859  16.816.705 142  9.451.829  7.959.786 119
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6. Stroški storitev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Stroški transportnih storitev  30.774.138 25.982.993 118  29.144.579 24.669.885 118

  Prevozi  28.631.544  24.111.035 119  27.526.740  23.241.250 118

  Poštne, telefonske in druge storitve prenosa podatkov  2.142.594  1.871.958 114  1.617.839  1.428.635 113

Najemnine  9.348.624  8.968.792 104  8.134.480  8.164.808 100

  Stroški najema skladišč in železniških cistern  6.161.428  6.157.080 100  6.584.169  6.751.982 98

  Drugo  3.187.196  2.811.712 113  1.550.311  1.412.826 110

Stroški storitev vzdrževanja osnovnih sredstev  8.563.168  7.199.860 119  8.249.818  7.519.600 110

  Vzdrževanje objektov in opreme  5.966.406  5.008.708 119  5.977.817  5.622.865 106

  Komunalne storitve, vzdrževanje zelenic, čiščenje, pluženje ...   2.596.762  2.191.152 119  2.272.001  1.896.735 120

Stroški intelektualnih storitev  5.681.274  5.282.400 108  3.890.638  4.013.836 97

  Svetovalne storitve  1.989.714  1.853.264 107  2.078.791  2.092.074 99

  Študentski servis in agencije za zaposlovanje  1.418.492  1.299.683 109  323.897  315.418 103

  Odvetniške in notarske storitve  1.018.801  1.039.148 98  766.224  898.229 85

  RTV naročnine, avtorske pravice, elektronski mediji …  421.610  268.903 157  412.377  264.578 156

  Revizijske storitve  277.561  225.204 123  70.979  58.780 121

     - revidiranje letnega poročila  187.801  167.005 112  67.190  56.180 120

     - druge storitve revidiranja  51.387  28.254 182  3.389  1.920 177

     - storitve davčnega svetovanja  28.559  18.000 159  0  0 -

     - druge nerevizijske storitve   9.814  11.945 82  400  680 59

  Zdravstvene storitve  193.385  136.925 141  57.654  54.795 105

  Sodni postopki in detektivske storitve  175.180  209.255 84  169.495  200.987 84

  Drugo  186.531  250.018 75  11.221  128.975 9

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev  5.865.321  4.671.744 126  4.890.841  4.202.491 116

  Provizije plačilnih kartic  3.502.459  2.902.265 121  3.014.444  2.665.646 113

  Plačilni promet  2.263.586  1.591.609 142  1.844.294  1.372.722 134

  Drugo  99.276  177.870 56  32.103  164.123 20

Stroški sejmov, reklame in reprezentance  3.904.001  3.181.182 123  3.321.332  2.783.505 119

  Stroški reklame  2.332.498  2.147.722 109  1.981.669  1.896.728 104

  Stroški  reprezentance in postrežbe na izobraževanju  612.281  480.604 127  473.029  401.208 118

  Reprezentančna darila  489.585  315.460 155  473.223  306.340 154

  Stroški sejmov  215.246  73.426 293  165.878  25.062 -

  Nagrade v akcijah  168.288  57.356 293  148.828  52.620 283

Nadomestila članom nadzornega sveta in sveta delavcev  
za opravljeno delo

 86.103  106.614 81  78.705  101.547 78

Stroški zavarovalnih premij  2.421.968  2.237.089 108  1.768.027  1.890.019 94

  Zavarovanje osnovnih sredstev in blaga  1.871.771  1.612.298 116  1.307.494  1.319.738 99

  Zavarovanje oseb  334.879  133.296 251  270.530  92.446 293

  Zavarovanje negotovinskih plačil  27.315  281.221 10  27.315  281.221 10

  Druga zavarovanja  188.003  210.274 89  162.688  196.614 83

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom  989.357  691.671 143  500.780  393.168 127
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Stroški drugih storitev  45.218.106  42.070.631 107  54.851.250  51.205.362 107

Stroški najemnikov iz naslova franšize  31.803.724  27.621.568 115  29.404.774  25.325.130 116

Prispevki DARS-u za poslovanje ob avtocestah  3.040.696  2.896.214 105  2.973.850  2.641.090 113

Stroški varovanja - požarno, fizično, tehnično  1.992.461  1.732.986 115  1.829.861  1.636.784 112

Koncesijske dajatve  1.478.987  457.666 323 270.111 207.146 130

Stroški storitev varstva okolja  1.262.212  1.203.767 105  1.037.346  1.125.245 92

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  1.176.018  1.365.041 86  1.123.113  1.217.449 92

Članarine  496.738  354.367 140 224.115 193.558 116

Stroški podizvajalcev  493.096  336.502 147 820 173 474

Upravljanje z nepremičninami  329.458  324.778 101  16.088.257  13.798.525 117

Stroški sanacije odlagališča v Pesniškem Dvoru  93.088  3.533.897 3 23.983  3.539.929 1

Drugo  3.051.628  2.243.845 136 1.875.019  1.520.333 123

SkupaJ StroŠki Storitev  112.765.957  100.286.362 112  114.751.744  104.842.674 109

7. Stroški dela

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Plače  37.457.518 31.868.232 118  17.241.518 17.842.164 97

Stroški pokojninskih zavarovanj  2.793.913  2.599.816 107  1.490.542  1.469.221 101

Stroški drugih zavarovanj  3.153.771  2.339.487 119  1.236.729  1.193.898 104

Davek na izplačane plače  690.284  1.233.979 56  445.534  840.391 53

Povračilo prevoza na delo  1.579.533  1.149.889 137  461.054  399.272 115

Povračilo prehrane med delom  1.513.926  1.359.620 111  593.629  526.062 113

Regres za letni dopust  1.156.188  1.085.909 106  480.812  447.407 107

Dodatno pokojninsko zavarovanje  789.985  739.952 107  436.849  416.994 105

Odpravnine  145.672  337.061 43  115.421  217.949 53

Odškodnine  81.496  246.640 33  42.325  245.787 17

Druga povračila in nadomestila  552.949  1.583.628 35  221.693  667.187 33

SkupaJ StroŠki dela  49.915.235  44.544.213 112  22.766.106  24.266.332 94
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8. Amortizacija

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Amortizacija neopredmetenih sredstev  759.429 696.615 109  525.470 473.081 111

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev  31.105.375  26.732.955 116  20.929.364  20.901.474 100

Amortizacija naložbenih nepremičnin  845.700  766.628 110  892.883  848.010 105

SkupaJ amortizaciJa  32.710.504  28.196.198 116  22.347.717  22.222.565 101

9. Odpisi

10. Drugi stroški

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Slabitev naložb 142.561.607 0 - 139.969.926 0 -

Popravek vrednosti poslovnih terjatev  958.128  1.659.521 58  0  1.102.371 -

Izguba pri prodaji/izločitvi opredmetenih osnovnih sredstev  591.679  329.626 180  347.531  276.619 126

Odpis terjatev  421.046  299.445 141  311.599  297.721 105

Popravek vrednosti zalog  100.031  86.277 116  72.737  0 -

Drugi odhodki pri osnovnih sredstvih  3.432  27.611 12  2.017  13.438 15

SkupaJ odpiSi 144.635.923  2.402.480 - 140.703.810  1.690.149 -

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Sponzoriranja  1.231.053 945.648 130  1.179.054 940.398 125

Donacije  387.832  407.570 95  352.756  376.265 94

Izdatki za varstvo okolja  422.958  240.804 176  143.058  85.551 167

Dajatve, ki niso odvisne od poslovanja  308.381  141.777 218  3.076  9.878 31

Vračunani stroški  525.150  79.658 -  523.135  66.539 -

Drugi stroški  552.265  387.015 143  378.396  330.524 114

SkupaJ drugi StroŠki  3.427.639  2.202.472 156  2.579.475  1.809.155 143

Skupina Petrol je na podlagi ocene vrednosti pridruženih in skupaj obvladovanih družb 
v letu 2008 slabila naložbe, in sicer naložbo v Istrabenz d.d. za 141.768.194 EUR, 
naložbo v Bio goriva d.o.o. za 441.075 EUR, naložbo v Ogrevanje Piran d.o.o. za 
352.183 EUR in naložbo v Petrol - Bonus d.o.o. za 155 EUR.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je na podlagi ocene vrednosti pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb v letu 2008 slabila naložbe, in sicer naložbo v Istrabenz d.d. za 
138.920.091 EUR, naložbo v Bio goriva d.o.o. za 569.588 EUR, naložbo v Ogrevanje 
Piran d.o.o. za 401.248 EUR, naložbo v Petrol - Bonus d.o.o. za 79.000 EUR.
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11. Drugi poslovni odhodki

12. Drugi finančni prihodki in drugi finančni odhodki

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Plačilo tankerskih prekostojnin 615.517 101.623 - 615.517 101.623 -

Premalo plačane dajatve iz preteklih let 111.390 89.377 125 105.153 16.306 -

Odhodki iz preteklih let 157.789 491.940 32 14.069 114.680 12

Priznane reklamacije 1.504 21.086 7 1.504 21.086 7

Vračunane odškodnine 100 451.448 - 0 0 -

Drugi poslovni odhodki 151.265 206.193 73 6.555 14.998 44

SkupaJ drugi poSlovni odhodki  1.037.565  1.361.667 76  742.798  268.693 276

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Tečajne razlike 87.374.750 25.011.522  349 84.137.435 24.574.873  342 

Prihodki za obresti 10.541.776 6.519.406  162 10.813.997 6.646.352  163 

Prihodki iz dividend 664.058 951.891  70 664.058 951.891  70 

Drugi finančni prihodki 2.701.921 7.468.792  36 2.597.953 7.270.798  36 

SkupaJ drugi Finančni prihodki 101.282.505 39.951.611  254 98.213.443 39.443.914  249 

Odhodki za obresti  (29.272.569)  (12.676.757)  231  (24.150.631)  (9.534.103)  253 

Tečajne razlike  (87.697.668)  (20.884.362)  420  (82.243.958)  (20.110.622)  409 

Drugi finančni odhodki  (620.744) (735.434) 84  (561.120) (444.256) 126

SkupaJ drugi Finančni odhodki  (117.590.981)  (34.296.553)  343  (106.955.709)  (30.088.981)  355 

Neto drugi finančni prihodki  (16.308.476) 5.655.058  -  (8.742.266) 9.354.933  - 

Plačilo tankerskih prekostojnin predstavljajo odhodki nastali zaradi zamude pri 
iztovarjanju blaga v pristaniščih.

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 za obresti v skupini Petrol in družbi Petrol d.d., Ljubljana večinoma 
predstavljajo obresti iz naslova terjatev do kupcev, odhodki za obresti pa 
večinoma predstavljajo odhodke od prejetih posojil bank. 

V skladu s poslovno politiko izvaja skupina Petrol varovanje obrestnega tveganja 
s finančnimi inštrumenti (obrestne zamenjave, ovratnice..). 

Za finančni inštrument, ki je opredeljen kot inštrument za varovanje pred 
spremenljivostjo denarnih tokov, se del dobička ali izgube, ki je opredeljen 
kot uspešno varovanje pred tveganjem, od 1. 10. 2008 pripozna neposredno v 
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13. Finančni prihodki iz deležev

petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07

Finančni prihodki iz deležev - prejete dividende

Petrol-Trade Handelsges.m.b.H. 4.622.529 4.160.188  111 

Instalacija, d.o.o. Koper 2.728.360 2.883.898 95

Aquasystems d.o.o. 259.990 259.990  100 

Geoplin d.o.o. Ljubljana 2.926.003 2.963.288  99 

SkupaJ Finančni prihodki iz deležev 10.536.882 10.267.365  103 

Skupina petrol

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07

Finančni prihodki iz deležev - ustvarjeni dobički v letu

Geoplin d.o.o. Ljubljana  13.467.306  7.850.773  172 

Aquasystems d.o.o.  397.437  244.462  163 

Ogrevanje Piran d.o.o.  9.389  78.807  12 

Istrabenz d.d.  2.848.103  0  - 

Bio goriva d.o.o. (128.513) 0 -

Marché Gostinstvo d.o.o.  93.470  31.334  298 

SkupaJ pridružene družbe 16.687.192  8.205.376 203

Instalacija, d.o.o. Koper  2.268.010  1.968.400  115 

Geoenergo d.o.o.  6.317  22.613  28 

Karkasa, d.o.o.  80.403  34.718  232 

Petrol - Bonus d.o.o.  (78.845)  0  - 

Petrol - Oti - Slovenija L.L.c.  39.854  (21.532)  - 

Petrol Slovenia Tirana Wholsale SH.A.  19.691  (744)  - 

SkupaJ obvladovane družbe  2.335.430  2.003.455  117 

SkupaJ Finančni prihodki iz deležev 19.022.622  10.208.831  186 

14. Davki

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Obračunani davek (12.376.783) (12.890.367) 96 (10.586.588) (11.336.098) 93

Odloženi davek 27.596.147  (160.459)  - 27.236.815  (66.731)  - 

Davki 15.219.364  (13.050.826)  - 16.650.227  (11.402.829)  - 

kapitalu. Od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008 ni bilo neuspešnega varovanja pred 
tveganjem, ki bi ga morali pripoznati v izkazu poslovnega izida. 

Bodoči pričakovani denarni tokovi bodo vplivali na poslovni izid postopno do 
leta 2012. 
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Računovodski dobiček (70.165.724) 66.325.932 - (81.080.293) 57.225.108 -

Izračunani davek po veljavni davčni 
stopnji

(15.436.459)  15.254.964 - (17.837.664)  13.161.775  - 

Davčni učinek neobdavčenih prihodkov  (3.393.674)  (3.348.760)  101  (3.187.309)  (2.764.054)  115 

Davčni učinek odhodkov, ki se pri 
obračunu davka ne odštejejo

31.874.298  1.209.834  - 31.611.560  938.377  - 

Učinek nižje davčne stopnje  (409.598)  (371.348)  110 0 0  - 

Različno pripoznavanja prihodkov  
in odhodkov

(27.853.931)  306.135  - (27.236.815)  66.731  - 

Davki (15.219.364)  13.050.826  - (16.650.227)  11.402.829  - 

Efektivna davčna stopnja - 19,68 %  - - 19,93 %  - 

15. Manjšinski delež

Skupina petrol

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

Na začetku leta  727.765 114.356  -

Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov  (144.826)  19.085  - 

Zmanjšanje deleža manjšinskih lastnikov zaradi dokapitalizacije 
večinskega lastnika

0  (15.356)  - 

Povečanje manjšinskega kapitala  33.570.209  609.680  - 

Prevedbene razlike  (395.263) 0  - 

na koncu leta  33.757.885  727.765  - 

Veljavna davčna stopnja za Petrol d.d., Ljubljana znaša v letu 2008 22 %, v letu 
2007 pa je znašala 23 %.

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

16. Čisti dobiček na delnico

Skupina petrol petrol d.d.

31. december 
2008

31. december 
2007

indeks 
08/07

31. december 
2008

31. december 
2007

indeks 
08/07

Čisti poslovni izid (54.801.534) 53.256.021 - (64.430.066) 45.822.279 -

Tehtano povprečno število izdanih navadnih delnic 2.061.509 2.061.003 100 2.061.509 2.061.003 100

Čisti dobiček na delnico (26,58) 25,84 - (31,25) 22,23 -
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17. Neopredmetena sredstva skupine Petrol

(v eur)
programska  

oprema koncesije dobro ime
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  3.470.502  8.106.209  0  298.606  11.875.318 

Nove pridobitve zaradi nakupa nove družbe  1.453  0  255.816  0  257.269 

Nove pridobitve  19.303  5.945  0  362.224  387.472 

Odtujitve  (228.361)  (1.627)  0  (17.755)  (247.743)

Prenos iz investicij v teku  351.062  0  0  (351.062)  0 

Prevedbene razlike  (99)  3.083  0  37  3.021 

Stanje 31. december 2007  3.613.860  8.113.610  255.816  292.050  12.275.336 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2007  (2.502.245)  (1.196.650)  0  0  (3.698.895)

Amortizacija  (382.509)  (314.847)  0  0  (697.356)

Odtujitve  225.967  681  0  0  226.648 

Prevedbene razlike  7  (556)  0  0  (549)

Stanje 31. december 2007  (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 

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  3.613.860  8.113.610  255.816  292.050  12.275.336 

Nove pridobitve zaradi nakupa nove družbe 122.567 82.731 18.579.973  5.622  18.790.893 

Nove pridobitve  0 0  0  1.060.573  1.060.573 

Odtujitve  (58.397)  (1.460)  0  (284.568)  (344.425)

Prenos iz investicij v teku  647.332  195.925  0  (843.258)  0 

Prevedbene razlike  (327)  (1.289)  0  241  (1.375)

Stanje 31. december 2008  4.325.035  8.389.517  18.835.789  230.660  31.781.002 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  (2.658.781)  (1.511.376)  0  0 (4.170.157)

Nakup nove odvisne družbe  (92.829)  (13.484)  0  0  (106.313)

Amortizacija  (442.948)  (316.665)  0  0  (759.613)

Odtujitve 55.699  1.269  0  0  56.968 

Prevedbene razlike  358  1.475  0  0  1.833 

Stanje 31. december 2008  (3.138.501)  (1.838.781)  0  0  (4.977.281)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008  1.186.534  6.550.736  18.835.789  230.660  26.803.719 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008  955.081  6.602.234  255.816  292.050  8.105.180 

Skupina Petrol na dan nakupa odvisnih družb ugotavlja dobro ime. 

Dobro ime je bilo na dan 31. 12. 2008 preizkušeno glede oslabitve, pri čemer 
skupina ni ugotovila morebitnih znamenj slabitve. Poslovodstvo ocenjuje, da 
je nadomestljiva vrednost naložbe v 51-odstotni delež družbe Euro - Petrol 
d.o.o., na katero je razporejeno dobro ime, na dan 31. 12. 2008 višja kot njena 
knjigovodska vrednost. 
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Nadomestljiva vrednost (vrednost pri uporabi) naložbe je bila ocenjena 
s pomočjo metode diskontiranih čistih denarnih tokov, ki izvirajo iz 
51-odstotnega deleža naložbe v družbo Euro - Petrol d.o.o. Ključne podlage 
uporabljenega modela so opisane v nadaljevanju:

  Natančnejše projekcije čistih denarnih tokov so pripravljene za obdobje  
4 let, kasneje pa se predvideva ustaljeni odstotek rasti v višini 2,5 %. 

  Uporabljena diskontna stopnja je ocenjena povprečna stopnja zadolžitve 
družbe in znaša 12,25 %. 

  Družba Euro - Petrol d.o.o. bo v obdobju do leta 2012 investirala v 25 novih 
bencinskih servisov. Po tem obdobju se predvideva vzdrževanje obstoječega 
števila servisov. 

Vse uporabljene predpostavke pri izračunu čistih denarnih tokov temeljijo 
na preteklih izkušnjah v poslovanju tovrstnih družb, upoštevaje razširitev 
poslovanja kot posledice predvidenih investicij. 

Na dan 31. 12. 2008 skupina izkazuje dobro ime iz naslova nakupa družbe 
Toplarna Hrastnik d.o.o. septembra 2008 v višini 704.068 EUR. Dobro ime ni 
bilo preizkušeno glede slabitve, saj je bila družba kupljena v drugi polovici leta 
in ni bilo nobenih znakov, ki bi nakazovali morebitno slabitev.

Na dan 31. 12. 2008 skupina izkazuje dobro ime iz naslova nakupa družbe 
Rodgas a.d. v letu 2007 v višini 255.816 EUR. Dobro ime je bilo na dan  
31. 12. 2008 preizkušeno glede slabitve, skupina ni ugotovila morebitnih 
znamenj slabitve.

Neopredmetena sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur)
programska  

oprema koncesije
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  3.147.008  3.508.883  0  6.655.891 

Nove pridobitve  0  0  341.538  341.538 

Odtujitve  (221.833)  0  0  (221.833)

Prenos iz investicij v teku  333.886  0  (333.886)  0 

Stanje 31. december 2007  3.259.061  3.508.883  7.652  6.775.596 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2007  (2.320.855)  (597.376)  0  (2.918.230)

Amortizacija  (332.725)  (140.355)  0  (473.081)

Odtujitve 221.833  0  0  221.833 

Stanje 31. december 2007  (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 
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
 31. december 

2008
 31. december 

2007

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Prevalje 1.008.204 1.050.207 0 0

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Domžale 1.458.438 1.536.221 1.458.438 1.536.221

Pravica do uporabe plinovodnega omrežja v občini Mežica 916.462 417.301 0 0

Pravica do uporabe nepremičnin v lasti občine Murska Sobota 640.526 674.859 640.526 674.859

Plačilo koncesijske dajatve občini Murska Sobota 531.833 560.072 531.833 560.072

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

Pregled postavk, ki presegajo 5 % neodpisane knjigovodske vrednosti na dan 
31. 12. 2008 (v EUR):

Preostala doba koristnosti za zgoraj navedena sredstva je 18 let, razen za 
pravice do uporabe plinovodnega omrežja v občinah Prevalje in Mežica, za 
katere je preostala doba koristnosti 24 let. 

(v eur)
programska  

oprema koncesije
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  3.259.061  3.508.883 7.652  6.775.596 

Nove pridobitve  0  0 819.359 819.359

Odtujitve  (1.894)  0  0  (1.894)

Prenos iz investicij v teku  624.353  0  (624.353)  0 

Stanje 31. december 2008  3.881.519  3.508.883 202.658  7.593.060 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  (2.431.747)  (737.731)  0  (3.169.478)

Amortizacija  (385.115)  (140.355)  0  (525.470)

Odtujitve 1.894  0  0  1.894 

Stanje 31. december 2008  (2.814.968)  (878.086)  0  (3.693.054)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008  1.066.551  2.630.797  202.658  3.900.006 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008  827.313 2.771.154  7.652  3.606.118 
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18. Opredmetena osnovna sredstva skupine Petrol

(v eur) zemljišča
gradbeni 

objekti Stroji oprema
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  110.374.000  408.314.647  16.109.064  129.160.657  34.487.219  698.445.586 

Nove pridobitve zaradi nakupa družbe  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 

Odtujitve  (771.124)  (1.115.392)  (678.397)  (7.338.861)  (4.235.182)  (14.138.956)

Prenos iz investicij v teku  12.690.584  29.509.611  0  8.694.698  (50.894.893)  0 

Prenos na naložbene nepremičnine  (336.900)  (2.509.296)  0  0  0  (2.846.196)

Prenos iz  naložbenih nepremičnin  0  763.067  0  0  0  763.067 

Prevedbene razlike  (65.164)  (403.658)  0  (17.761)  (63.307)  (549.890)

Stanje 31. december 2007  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 

Prenos iz  naložbenih nepremičnin  0  (410.081)  0  0  0  (410.081)

Prevedbene 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 

(v eur) zemljišča
gradbeni 

objekti Stroji oprema
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  121.900.587  441.515.933  17.534.359  130.600.988  38.853.570  750.405.436 

Nove pridobitve zaradi nakupa družbe  37.700.241  27.352.684 1.949.153  9.952.892  7.157.304  84.112.274 

Nove pridobitve  0  0  294  2.806  77.445.023  77.448.123 

Odtujitve  (984.603)  (2.254.518)  (1.522.743)  (8.104.598)  (150.225)  (13.016.687)

Prenos iz investicij v teku  13.019.843  45.776.477  1.077.838  20.645.584  (80.519.742)  0 

Prenos na naložbene nepremičnine  0  (1.055.832)  0  0  0  (1.055.832)

Prenos iz  naložbenih nepremičnin  5.557  132.461  0  0  0  138.018 

Tečajne razlike  (562.115)  (1.369.322)  0  (250.804)  (899.149)  (3.081.390)

Stanje 31. december 2008  171.079.510  510.097.883  19.038.901  152.846.868  41.886.781  894.949.942 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  0  (188.576.558)  (11.921.568)  (100.228.564)  0  (300.726.689)

Nakup nove odvisne družbe  0  (7.431.704)  (1.201.368)  (6.023.080)  0  (14.656.152)

Amortizacija  0  (19.985.889)  (799.192)  (10.551.461)  0  (31.336.542)

Amortizacija - oslabitve  0  38.304 0 2.339  0  40.643 

Odtujitve  0  1.572.454 1.211.768 7.420.465  0  10.204.687 

Prenos na naložbene nepremičnine  0  390.650 0 0  0  390.650 

Prenos iz  naložbenih nepremičnin  0  (52.897) 0 0  0  (52.897)

Tečajne razlike  0  390.395 0 89.483  0  479.878 

Stanje 31. december 2008  0  (213.655.245)  (12.710.360)  (109.290.818)  0  (335.656.422)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008 171.079.510  296.442.638  6.328.541  43.556.050  41.886.781  559.293.520 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008 121.900.587  252.939.375  5.612.791  30.372.423  38.853.570  449.678.744 
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Opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur) zemljišča
gradbeni 

objekti oprema
investicije  

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  89.799.353  337.972.426  112.968.573  15.582.915  556.323.266 

Nove pridobitve  0  0  0  26.633.861  26.633.861 

Odtujitve  (780.546)  (1.054.082)  (6.011.857)  (67.293)  (7.913.777)

Prenos iz investicij v teku  1.375.994  13.765.050  8.975.685  (24.116.729)  0 

Prenos na naložbene nepremičnine  0  (1.055.832)  0  0  (1.055.832)

Prenos iz  naložbenih nepremičnin 5.557  132.461  0  0  138.018 

Stanje 31. december 2008  90.400.358  349.760.023  115.932.401  18.032.754  574.125.537 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  0  (167.054.767)  (91.364.895)  0  (258.419.662)

Amortizacija  0  (14.442.470)  (6.486.894)  0  (20.929.364)

Odtujitve  0  802.433  5.453.255  0  6.255.688 

Prenos na naložbene nepremičnine  0 390.649 0  0  390.649 

Prenos iz  naložbenih nepremičnin  0  (52.897) 0  0  (52.897)

Stanje 31. december 2008  0  (180.357.052)  (92.398.534)  0  (272.755.586)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008  90.400.358  169.402.971  23.533.867  18.032.754  301.369.951 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008  89.799.353  170.917.659  21.603.677  15.582.915  297.903.604 

(v eur) zemljišča
gradbeni 

objekti oprema
investicije 

v teku Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  86.933.010  328.849.992  115.376.547  12.626.589  543.786.139 

Nove pridobitve  0  0  0  21.897.502  21.897.502 

Odtujitve  (756.603)  (618.393)  (6.917.060)  (65.635)  (8.357.691)

Prenos iz investicij v teku  3.959.845  10.406.611  4.509.086  (18.875.541)  0 

Prenos na naložbene nepremičnine  (336.900)  (1.578.044)  0  0  (1.914.944)

Prenos iz naložbenih nepremičnin  0  912.260  0  0  912.260 

Stanje 31. december 2007  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 iz 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 

Osnovna sredstva skupine Petrol so bremen prosta, razen sredstev pridobljenih 
z nakupom družbe Euro - Petrol d.o.o. Nabavna vrednost zastavljenih sredstev 
družbe Euro - Petrol d.o.o. znaša na dan 31. 12. 2008 19.543.162 EUR, njihova 
neodpisana vrednost pa 17.492.351 EUR. 
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Pregled postavk, ki presegajo 2 % neodpisane knjigovodske vrednosti  
na dan 31. 12. 2008 (v EUR):

Pregled večjih investicij na dan 31. 12. 2008 (v EUR):

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
 31. december 

2008
 31. december 

2007

Poslovna stavba, Dunajska 50  9.801.590 10.190.060  9.801.590 10.190.060

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Gradnja bencinskih servisov 27.444.407 34.237.073 80 18.300.894 6.494.627 282

Nakupi zemljišč 4.274.165 3.959.845  108 1.416.609 3.959.845  36 

Informatika 2.651.746 2.008.756  132 2.651.746 1.910.615  139 

Plin koncesija 2.977.639 1.650.546  180 0 2.595.556  - 

Skupina Petrol je z nakupom družbe Euro - Petrol d.o.o. pridobila opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu. Nabavna vrednost opredmetenih 
osnovnih sredstev v finančnem najemu znaša na dan 31. 12. 2008 5.459.970 
EUR, njihova neodpisana vrednost pa 3.660.455 EUR. 

Pomembnejši povečanji posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 
2008 v družbi Petrol d.d., Ljubljana sta omrežje plinifikacije v občini Domžale 
v višini 2.127.279 EUR in energetska centrala v Tehnološkem parku Ljubljana 
v višini 1.634.780 EUR.

Pomembnejši zmanjšanji posameznih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 
2008 po neodpisani knjigovodski vrednosti sta prodaja računalniške opreme 
v višini 778.625 EUR in prodaja zemljišča v Rogaški Slatini z neodpisano 
vrednostjo 275.912 EUR.

Povečanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi nakupa družb v skupini 
Petrol v višini 69.456.122 EUR neodpisane vrednosti predstavlja povečanje 
vrednosti zaradi nakupa 51- odstotnega deleža v družbi Euro - Petrol d.o.o. v 
višini 67.786.299 EUR in povečanje v višini 1.669.823 EUR iz naslova nakupa 
100-odstotnega deleža v Toplarni Hrastnik d.o.o.
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Gibanje ekoloških opredmetenih osnovnih sredstev družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v  eur)
gradbeni 

objekti oprema
naložbene 

nepremičnine Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  32.961.676  13.025.925 83.805  46.071.406 

Odtujitve  (11.986)  (78.260)  0  (90.246)

Stanje 31. december 2008  32.949.690  12.947.665  83.805  45.981.160 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  (16.793.513)  (13.025.925)  (55.849)  (29.875.287)

Amortizacija  (1.631.706)  0 (3.632)  (1.635.336)

Odtujitve 8.590  78.260  0  86.850 

Stanje 31. december 2008  (18.416.629)  (12.947.665)  (59.481)  (31.423.773)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008  14.533.061  0  24.324  14.557.387 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008  16.168.163  0 27.956 16.196.119

(v  eur)
gradbeni 

objekti oprema
naložbene 

nepremičnine Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  32.961.676  13.577.160 83.805  46.622.641 

Odtujitve 0  (551.235)  0  (551.235)

Stanje 31. december 2007  32.961.676  13.025.925  83.805  46.071.406 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2007  (15.161.707)  (13.577.160)  (52.217)  (28.791.084)

Amortizacija  (1.631.806)  0 (3.632)  (1.635.438)

Odtujitve  0  551.235  0  551.235 

Stanje 31. december 2007  (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 

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. 2008 znaša 45.981.160 EUR in 
predstavlja celoten znesek za ta namen odobrenih dolgoročnih rezervacij. 
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19. Naložbene nepremičnine

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) naložbene nepremičnine naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2007  22.792.535  24.951.162 

Prenos na opredmetena osnovna sredstva  (763.067)  (912.260)

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev  2.846.196  1.914.944 

Stanje 31. december 2007  24.875.663  25.953.846 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2007  (8.436.267)  (8.903.470)

Amortizacija  (766.628)  (848.010)

Prenos na opredmetena osnovna sredstva  410.081  416.640 

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev  (401.173)  (303.143)

Stanje 31. december 2007  (9.193.987)  (9.637.983)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2007  15.681.677  16.315.863 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2007  14.356.268  16.047.692 

Nabavna vrednost

Stanje 1. januar 2008  24.875.663  25.953.846 

Nove pridobitve  97.787  0 

Prenos na opredmetena osnovna sredstva  (138.018)  (138.018)

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev  1.055.832  1.055.832 

Stanje 31. december 2008  25.891.264  26.871.660 

Nabrani popravek vrednosti

Stanje 1. januar 2008  (9.193.987)  (9.637.983)

Amortizacija  (845.700)  (892.883)

Prenos na opredmetena osnovna sredstva  52.897  52.897 

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev  (390.649)  (390.649)

Stanje 31. december 2008  (10.377.439)  (10.868.618)

Neodpisana knjigovodska vrednost 31. december 2008  15.513.826  16.003.040 

Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januar 2008  15.681.677  16.315.863 

Naložbene nepremičnine predstavljajo zgradbe (skladišča, avtopralnice, bare), ki 
jih družba Petrol d.d., Ljubljana in skupina Petrol dajeta v najem.  

Z naložbenimi nepremičninami je družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2008 
ustvarila prihodke v višini 2.151.123 EUR (v letu 2007 v višini 1.582.789 EUR), 
skupina Petrol pa v višini 2.316.974 EUR (v letu 2007 v višini 1.566.659 EUR).

Nepremičnine, ki jih Petrol d.d., Ljubljana daje v najem odvisnim družbam, so 
v postopku uskupinjevanja prenesene na opredmetena osnovna sredstva, saj za 
skupino ne predstavljajo naložbenih nepremičnin.
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20. Naložbe družbe Petrol d.d., Ljubljana v odvisne družbe

petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

Euro - Petrol d.o.o. 52.816.327 0  - 

Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 51.021.249 51.021.249  100 

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 34.537.990 34.537.990 100

Petrol Plin, d.o.o. 18.174.723 11.460.741  159 

Petrol d.o.o. Beograd 16.141.792 10.041.792  161 

Petrol Energetika, d.o.o. 11.367.889 11.367.889 100

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. 11.344.738 11.344.738  100 

Rodgas AD Bačka Topola 3.510.400 3.510.400  100 

Petrol - Invest d.o.o. 2.400.000 0  - 

Cypet Oils Ltd. 2.150.906 2.150.906  100 

Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. 2.171.011 0  - 

Petrol Gas Group, d.o.o. 1.200.000 100.000  - 

Petrol Skladiščenje d.o.o. 794.951 794.951  100 

Petrol Tehnologija, d.o.o. 755.579 755.579  100 

Petrol-Trade, Handelsges.m.b.H. 147.830 147.830  100 

Petrol VNC d.o.o. 114.834 114.834  100 

SkupaJ naložbe v odviSne družbe 208.650.219 137.348.899  152 

Gibanje naložb v odvisne družbe

Stanje naložb v odvisne družbe

petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

Stanje 1. januar 137.348.899 105.075.428 131

Nove pridobitve 71.301.320 32.273.471  221 

Stanje 31. december 208.650.219 137.348.899  152 

Naložbe v odvisne družbe so v izkazih skupine Petrol izločene v postopku 
uskupinjevanja. 

Povečanja dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe v letu 2008 
predstavljajo nakup 51-odstotnega deleža družbe Euro - Petrol d.o.o. v višini 
52.816.327 EUR, nakup 100-odstotnega deleža Toplarne Hrastnik d.o.o. v 
višini 2.171.011 EUR, ustanovitev nove odvisne družbe Petrol - Invest d.o.o. v 
višini 2.400.000 EUR ter dokapitalizacija odvisne družbe Petrol d.o.o., Beograd 
v višini 6.100.000 EUR, odvisne družbe Petrol Gas Group, d.o.o. v višini 
1.100.000 EUR in odvisne družbe Petrol Plin, d.o.o. s stvarnim vložkom v višini 
6.713.982 EUR.
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Odvisne družbe na dan 31. 12. 2008 so prikazane v spodnji tabeli.  
Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu. 

21. Naložbe družbe Petrol d.d., Ljubljana v skupaj obvladovane družbe

Gibanje naložb v skupaj obvladovane družbe

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje 1. januar 14.637.908 12.912.932 113 9.792.885 7.187.465 136

Prilagoditev zaradi spremembe računovodske usmeritve 0 0  - 39.982.535 0  - 

Stanje 1. januar po prilagoditvi 14.637.908 12.912.932  113 49.775.420 7.187.465  - 

Pripisani dobički 2.335.430 2.003.454  117 0 0  - 

Prejete dividende  (2.728.360)  (2.883.898)  95 0 0  - 

Nove naložbe 2.342.245 2.605.420  90 2.342.245 2.605.420  90 

Neto povečanje prek kapitala 0 0  - 4.059.335 0  - 

Slabitve naložb  (155) 0  -  (79.000) 0  - 

Stanje 31. december 16.587.067  14.637.908  113 56.098.000 9.792.885 -

ime odvisne družbe naslov odvisne družbe dejavnost

lastništvo in  
glasovalne pravice

2008 2007

Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija Veleprodaja trdih, utekočinjenih in plinastih goriv 100 % 100 %

Petrol Plin, d.o.o.
Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija

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

100 % 100 %

Petrol Skladiščenje d.o.o. Zaloška 259, Ljubljana-Polje, Slovenija Storitve skladiščenja 100 % 100 %

Petrol Tehnologija, d.o.o. Zaloška 259, Ljubljana-Polje, Slovenija Storitve vzdrževanja 100 % 100 %

Petrol Energetika, d.o.o. 
Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem, 

Slovenija
Distribucija plina in elektrike 99,33 % 99,33 %

Petrol VNC d.o.o. Dunajska c. 50, Ljubljana, Slovenija Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 100 % 100 %

Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb Oreškovićeva 3D, Otok, 10010 Zagreb, 
Hrvatska

Prodaja in trženje naftnih proizvodov 100 % 100 %

Petrol BH Oil Company d.o.o.
Sarajevo 

Grbavička 4/4, 71000 Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina

Prodaja in trženje naftnih proizvodov 100 % 100 %

Petrol d.o.o. Beograd Ulica Španskih boraca br.24v, 11077 Novi 
Beograd, Srbija

Prodaja in trženje naftnih proizvodov 100 % 100 %

Petrol-Trade Handelsges m.b.H Elisabethstrasse 10 Top 4 u.5, 1010 
Vienna, Avstrija

Trgovanje z nafto, naftnimi proizvodi in kemijskimi 
proizvodi

100 % 100 %

 – Cypet-Trade, Ltd. Ariadne House, Office No 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. Kninska 139B, Veternik, Srbija Distribucija plina 100 % 100 %

Rodgas AD Bačka Topola Maršala Tita 61, Bačka Topola, Srbija Distribucija plina 84,22 % 84,22 %

Petrol - Invest d.o.o. Donje polje b.b., 81250 Cetinje, Črna Gora Investicije v naftno dejavnost 100 % -

Euro - Petrol d.o.o. Martinkovac 143b, 51000 Rijeka, Hrvatska Trgovina in prevoz nafte in naftnih derivatov 51 % -

Petrol Toplarna Hrastnik d.o.o. Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik, 
Slovenija

Podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo 
toplotne energije

100 % -
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Stanje naložb v skupaj obvladovane družbe

(v eur)
metoda  

vrednotenja

nabavna 
vrednost  

na dan  
1. 1.  2008

poštena 
vrednost 

na dan  
1. 1. 2008

vpliv 
vrednotenja 

na dan  
1. 1. 2008

gibanje v 
letu 2008

poštena 
vrednost 

na dan  
31. 12. 2008

vpliv 
vrednotenja

2008

Instalacija, d.o.o., Koper metoda kapitalizacije normiranih 
denarnih tokov

7.041.412  46.713.000 39.671.588 0 50.640.000 3.927.000

Karkasa, d.o.o. metoda kapitalizacije normiranih 
denarnih tokov

146.053  253.000 106.947 0 416.000 163.000

Geoenergo d.o.o. metoda likvidacijske vrednosti  0  204.000 204.000 0 30.000 (174.000)

Petrol - Bonus d.o.o. * 5.000  5.000 0 500.000 426.000 (79.000)

Petrol - Oti - Slovenija L.L.c. metoda sedanje vrednosti  
pričakovanih denarnih tokov

1.500.420  1.500.420 0 1.842.245 3.475.000 132.335

Petrol Slovenia Tirana Wholesale 
SH.A.

* 1.100.000  1.100.000 0 0 1.111.000 11.000

SkupaJ naložbe v SkupaJ 
obvladovane družbe

 9.792.885 49.775.420 39.982.535 2.342.245  56.098.000 3.980.335

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december

 2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Instalacija, d.o.o., Koper  11.395.242 11.855.592 96 50.640.000 7.041.412 -

Karkasa, d.o.o.  242.264  161.862  150 416.000 146.053 285

Geoenergo d.o.o.  43.627  37.310  117 30.000 0 -

Petrol - Bonus d.o.o. 426.000 5.000 - 426.000 5.000 -

Petrol - Oti - Slovenija L.L.c.  3.360.987  1.478.888  227 3.475.000 1.500.420 232

Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A.  1.118.947  1.099.256  102 1.111.000 1.100.000 101

SkupaJ naložbe v SkupaJ  
obvladovane družbe

16.587.067  14.637.908  113  56.098.000 9.792.885 -

* Knjigovodska vrednost družbe je ocenjena poštena vrednost družbe

petrol d.d., ljubljana

Povečanje dolgoročnih finančnih naložb  v skupaj obvladovane družbe v letu 
2008 v družbi Petrol d.d., Ljubljana predstavlja dokapitalizacija družbe Petrol 
- Bonus d.o.o. v višini 500.000 EUR in dokapitalizacija družbe Petrol-Oti-
Slovenija L.L.c. v višini 1.842.245 EUR. Druga povečanja/zmanjšanja so vpliv 
spremembe vrednosti naložbe na podlagi vrednotenja po pošteni vrednosti.

vpliv slabitev in spremembe računovodske usmeritve 

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 spremenila računovodsko 
usmeritev vrednotenja naložb za skupaj obvladovane in pridružene družbe. 
Omenjene naložbe so sedaj izkazane po pošteni vrednosti. Družba je 
spremenjeno računovodsko usmeritev uporabila za nazaj, in sicer na začetku 
prvega možnega primerjalnega obdobja, v katerem družba razpolaga s 
primerljivimi podatki. Vpliv začetka uporabe spremenjene računovodske 
usmeritve je tako viden v prilagoditvi otvoritvenega stanja na dan 1. 1. 2008 v 
tabeli gibanja naložb v skupaj obvladovane družbe. 

Učinek slabitev in spremembe računovodske usmeritve pri posamezni naložbi 
in letih je prikazan v naslednji tabeli:
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opis predpostavk in metod vrednotenja naložb

Neodvisna ocena poštene vrednosti naložb v skupaj obvladovana podjetja je 
pripravljena ob predpostavki delujočega podjetja in upoštevajoč vse razpoložljive 
podatke o poslovanju družb, ki so bili na voljo v času vrednotenja. Zaradi 
narave družb ne obstajajo opazni podatki o tržnih vrednostih. Posledično 
temelji vrednotenje  predvsem na podatkih o preteklem in predpostavkah o 
prihodnjem poslovanju družbe. Metode vrednotenja so prilagojene naravi družb 
in razpoložljivim podatkom. Uporabljene so bile naslednje metode vrednotenja: 

  Metoda kapitalizacije normaliziranega prostega denarnega toka je skrajšana 
varianta metode sedanje vrednosti pričakovanih donosov, pri kateri se namesto 
daljše časovne serije napovedi donosa družbe lastnikom uporabi eno napoved 
donosa in predvideno stopnjo rasti tega donosa v prihodnje. Metoda je izbrana 
zaradi relativno stabilnega poslovanja družb v preteklosti in relativno stabilne 
napovedi poslovanja v prihodnje. 

  Metoda likvidacijske vrednosti pomeni ocenjevanje vrednosti z obveznostmi 
neobremenjenega dela aktive zmanjšane za stroške likvidacije. Vrednost  
temelji na hipotetični prodaji sredstev in poplačilu vseh obveznosti v postopku 
likvidacije. Bodoče pritoke in odtoke, ki nastanejo v postopku likvidacije, 
se diskontira na sedanjo vrednost z ustrezno diskontno stopnjo. Metoda je 
izbrana zaradi predvidenih negativnih denarnih tokov v prihodnosti.

  Metoda sedanje vrednosti  pričakovanih prostih denarnih tokov neupoštevajoč 
zadolženost predpostavlja, da bo družba poslovala še relativno dolgo časa. 
Donosi lastnikom in kreditodajalcem v obliki denarja se ocenjujejo na podlagi 
analize preteklega poslovanja in ocene poslovnih možnosti v prihodnosti. 
Donose se diskontira z ustrezno aritmetično sredino zahtevane stopnje donosa 
dolžniškega in lastniškega kapitala. 

Zahtevana stopnja donosa je bila prilagojena specifičnim razmeram posamezne 
družbe, katere delež je bil vrednoten, in njenega poslovnega okolja. Zahtevane 
stopnje donosa za družbe se gibajo v razponu od 7,1 % do 16,9 %.  
Pri vrednotenju naložb so upoštevani diskonti za pomanjkanje likvidnosti, 
prilagojeni naravi posamezne družbe, v razponu od 5 % do 30 %. Upoštevane 
letne stopnje rasti prostega denarnega toka v primeru uporab metod, ki zahtevajo 
oceno prostih denarnih tokov, se gibajo v razponu od 1 % do 6 %. 

Pri vrednotenju je bil pripravljen tako optimističen kot pesimističen scenarij. 
Poštena vrednost je aritmetična sredina ocen vrednosti naložb obeh scenarijev. 

Skupina petrol 

Skupina Petrol je v letu 2008 v skladu s kapitalsko metodo pripisala 
pripadajoče dele dobičkov v višini 2.335.430 EUR, katerim je odštela prejete 
dividende iz dobičkov iz preteklih let v višini 2.728.360 EUR. 
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22. Naložbe v pridružene družbe

Gibanje naložb v pridružene družbe

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje 1. januar 255.490.263 60.494.609 422 230.563.013 40.549.453 -

Prilagoditev zaradi spremembe računovodske usmeritve 0 0  - 73.115.512 0  - 

Stanje 1. januar po prilagoditvi 255.490.263 60.494.609  422 303.678.525 40.549.453  - 

Neto pripisani dobički 16.687.192 8.205.376  203 0 0  - 

Prejete dividende  (9.592.249)  (3.223.278)  298  (6.406.256) 0  - 

Nove pridobitve 8.162.675 190.013.560  4 8.162.675 190.013.560  4 

Neto povečanje prek kapitala 596.017 0  - 5.032.913 0  - 

Slabitve naložb (142.561.454) 0  - (139.890.927) 0  - 

Stanje 31. december 128.782.444  255.490.263  50 170.576.930  230.563.013 74

(v eur)
kratkoročna  

sredstva
nekratkoročna  

sredstva
kratkoročne  

obveznosti
nekratkoročne  

obveznosti prihodki odhodki

Geoenergo d.o.o. *  210.446  5.683 69.451 0  544.351  (528.560)

Karkasa, d.o.o. *  487.067  197.008  195.817 3.728  1.053.878  (845.629)

Instalacija, d.o.o. Koper  2.008.332  40.697.886  7.913.699  11.536.920  14.093.407  (8.157.935)

Petrol - Bonus d.o.o.  1.062.156  54.322  264.168  0 397.879  (555.569)

Petrol Slovenia Tirana Wholesale SH.A.  125.462 1.969.372 51.445  0  87.215  (32.635)

Petrol - OTI - Slovenija L.L.c.  685.614  6.039.255  136.661  0  9.321.915  (9.222.483)

Skupaj obvladovane družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2008 so prikazane v 
spodnji tabeli. Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu.

ime skupaj obvladovane družbe naslov skupaj obvladovane družbe dejavnost

lastništvo in 
glasovalne pravice

2008 2007

Geoenergo d.o.o.
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Pridobivanje zemeljskega plina, nafte in 
plinskega kondenzata

50 % 50 %

Karkasa, d.o.o. Škofjeloška cesta 6, Kranj, Slovenija Obnavljanje pnevmatik za tovorna vozila 50 % 50 %

Instalacija, d.o.o., Koper Sermin 10/a, Koper, Slovenija Skladiščenje in pretovarjanje naftnih proizvodov 49 % 49 %

Petrol - Bonus d.o.o.
Ulica Donje polje bb, Cetinje, Črna Gora

Trgovinska dejavnost na veliko  
in malo z gorivi

50 % 50 %

Petrol - OTI - Slovenija L.L.c. *
Prishtina Magijstralija, Priština, Kosovo

Maloprodaja in veleprodaja s tekočimi in 
plinskimi gorivi ter sorodnimi proizvodi

51 % 51 %

Petrol Slovenia Tirana Wholesale Sh.A. *
Deshmoret e 4 Shkurtit Pll.26, Tirana, Albanija

Veleprodaja s tekočimi in plinskimi ter 
sorodnimi gorivi

55 % 55 %

 - Petrol Slovenia Tirana Distribution SH.P.K. Deshmoret e 4 Shkurtit Pll.26, Tirana, Albanija Maloprodaja s tekočimi in plinskimi gorivi 100 % 100 %

Skupina Petrol za skupinske izkaze uporabi zadnje možne izkaze skupaj 
obvladovanih družb, ki niso nujno že revidirani. 

Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov skupaj obvladovanih družb,  ki so 
upoštevani v izkazih skupine Petrol, so naslednji:

* V družbeni pogodbi je določeno skupno upravljanje.

* Izkazi so revidirani
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Stanje naložb v pridružene družbe

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Istrabenz d.d. 43.947.930  189.274.277  23 43.947.930 189.274.277 23

Geoplin d.o.o., Ljubljana  81.629.500 62.899.094 130 122.449.000 38.661.659 317

Aquasystems d.o.o.  1.987.384  1.849.937  107 2.542.000 1.091.028 233

Ogrevanje Piran d.o.o. 531.000  873.795  61 531.000 932.248 57

Marché Gostinstvo d.o.o.  686.630 593.160 116 1.107.000 603.801 183

Bio goriva d.o.o. 0 0  - 0 0 -

SkupaJ naložbe v pridružene družbe 128.782.444  255.490.263  50 170.576.930 230.563.013 74

petrol d.d., ljubljana

Povečanje dolgoročnih finančnih naložb v pridružene družbe v letu 2008 v 
družbi Petrol d.d., Ljubljana predstavlja 25-odstotna udeležba pri ustanovitvi 
družbe Bio goriva d.o.o. v višini 569.788 EUR in nakup 2,44-odstotnega deleža 
družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana v višini 7.593.087 EUR.

V družbi Petrol d.d. Ljubljana prejeta dividenda družbe Istrabenz d.d. v višini 
6.406.256 EUR znižuje nabavno vrednost naložbe, saj predstavlja dobiček, ki 
izvira iz obdobja pred nakupom naložbe. 

vpliv slabitve in spremembe računovodske usmeritve 

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 spremenila računovodsko 
usmeritev vrednotenja naložb za skupaj obvladovane in pridružene družbe. 
Omenjene naložbe se sedaj izkazujejo po pošteni vrednosti. Družba je 
spremenjeno računovodsko usmeritev uporabila za nazaj, in sicer na začetku 
prvega možnega primerjalnega obdobja, v katerem družba razpolaga s 
primerljivimi podatki. Vpliv začetka uporabe spremenjene računovodske 
usmeritve je tako viden v prilagoditvi otvoritvenega stanja na dan 1. 1. 2008 v 
tabeli gibanja naložb v pridružene družbe. 

Družba Petrol d.d. Ljubljana je na podlagi preveritve znakov slabitve ocenila, 
da se je nadomestljiva vrednost naložb v družbe Istrabenz d.d., Ogrevanje Piran 
d.o.o. in Bio goriva d.o.o. znižala pod njihovo knjigovodsko vrednostjo. Družba 
je zato skladno z računovodskimi standardi ocenila pošteno vrednost družb in 
naložbe v družbe ustrezno slabila. 

Učinek slabitve in spremembe računovodske usmeritve pri posamezni naložbi 
in letih je prikazan v naslednji tabeli:
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(v eur)
metoda 

vrednotenja

nabavna 
vrednost  

na dan 
1. 1. 2008

poštena 
vrednost 

na dan  
1. 1. 2008

vpliv 
vrednotenja  

na dan  
1. 1. 2008

gibanje 
v letu 2008

poštena 
vrednost  

na dan  
31. 12. 2008

vpliv 
vrednotenja

2008

Istrabenz d.d. metoda čistih sredstev  189.274.277  189.274.277 0  (6.406.256) 43.947.930 (138.920.091)

Geoplin d.o.o. Ljubljana
metoda kapitalizacije 

normiranih denarnih tokov
 38.661.659  109.906.000 71.244.341 7.593.087  122.449.000 4.949.913

Aquasystems d.o.o.
metoda sedanje vrednosti 

pričakovanih denarnih tokov
 1.091.028  2.474.000 1.382.972  2.542.000 68.000

Ogrevanje Piran d.o.o.
metoda kapitalizacije 

normiranih denarnih tokov
 932.248  932.248 0  531.000 (401.248)

Marché Gostinstvo 
d.o.o.

metoda kapitalizacije 
normiranih denarnih tokov

 603.801  1.092.000 488.199  1.107.000 15.000

Bio goriva d.o.o.
metoda sedanje vrednosti 

pričakovanih denarnih tokov
 0  0 0 569.588  0 (569.588)

SkupaJ naložbe v 
pridružene družbe

 230.563.013  303.678.525  73.115.512  1.756.419 170.576.930 (134.858.014)

Vpliv slabitve in vrednotenja naložb na pošteno vrednost

opis predpostavk in metode vrednotenja naložbe  
v istrabenz d.d. 

Neodvisna ocena vrednosti naložbe v Istrabenz d.d. na dan 31. 12. 2008 je 
pripravljena upoštevajoč vsa takrat znana dejstva in na podlagi javno dostopnih 
podatkov o poslovanju skupine Istrabenz. Vrednotenje temelji na predpostavki 
delujočega podjetja in ob predpostavki nedelujočega trga za delnice družbe 
Istrabenz d.d. v letu 2008. Sestavni del predpostavke delujočega podjetja je tudi 
predpostavka reprogramiranja odplačevanja dolga bank upnic. 

Za vrednotenje matične družbe se je uporabila metoda čistih sredstev. Izbira 
metode je podkrepljena z dejstvom, da je matična družba po vsebini holding. 
Med sredstvi družbe tako prevladujejo finančne naložbe, med obveznostmi pa 
finančne obveznosti, ki jih je treba ocenjevati ločeno glede na zahtevano stopnjo 
donosa. 

V skladu z izbrano metodo čistih sredstev se za ocenitev končne vrednosti najprej 
oceni tržne vrednosti vseh postavk sredstev družbe, nato se oceni tržne vrednosti 
posameznih postavk obveznosti do virov sredstev družbe. Končno vrednost 
družbe se dobi tako, da se od ocenjene vrednosti sredstev odšteje ocenjene 
obveznosti do virov sredstev, ki vključujejo tudi potencialne obveznosti in 
izplačane dividende. Uporabljen je diskont za manjšinskega lastnika v višini 5 % 
in diskont za pomanjkanje tržnosti v višini 10 %. 

Vrednost posameznih postavk sredstev (naložb in dejavnosti oziroma skupin 
družb) se je ocenila na ravni matične družbe neupoštevajoč pripadajoče 
finančne obveznosti, ki so bile upoštevane na ravni skupine. Za vrednotenje 
naložb in dejavnosti so bile uporabljene predvsem metoda sedanje vrednosti 
pričakovanih prostih denarnih tokov neupoštevajoč zadolženost, metoda sedanje 
vrednosti normaliziranih prostih denarnih tokov neupoštevajoč zadolženost, 
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skrajšane metode in metode tržnih primerjav podobnih podjetij kot kontrolne 
metode. Posledično temelji vrednotenje predvsem na podatkih o preteklem 
in predpostavkah o prihodnjem poslovanju družbe. Metode vrednotenja so 
prilagojene naravi naložb in razpoložljivim podatkom. Zahtevane stopnje donosa 
posameznih naložb se gibajo v razponu od 7,10 % do 12,8 %. Diskonti za 
pomanjkanje likvidnosti naložb se gibajo v razponu od 5 % do 20 %. 

Za naložbe, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se je 
uporabila borzna vrednost na dan 31. 12. 2008.

Na podlagi vrednotenja znaša poštena vrednost naložbe v Istrabenz d.d. na 
dan 31. 12. 2008 43.947.930 EUR. Ocenjena vrednost predstavlja aritmetično 
sredino ocene vrednosti naložbe po optimističnem in pesimističnem scenariju 
upoštevajoč finančne naložbe po borzni vrednosti. Uprava v najboljši veri meni, 
da je vrednost naložbe ocenjena konservativno in odseva pošteno vrednost 
naložbe na dan 31. 12. 2008 upoštevajoč vsa dejstva, predpostavke in ocene 
znane do datuma priprave letnega poročila.

Na podlagi podatkov iz borzne kotacije na dan 31. 12. 2008 bi vrednost naložbe  
v družbo Istrabenz d.d. znašala 39.789.780 EUR.

opis predpostavk in metod vrednotenja drugih naložb

Neodvisna ocena poštene vrednosti naložb v pridružena podjetja je pripravljena 
ob predpostavki delujočega podjetja in upoštevajoč vse razpoložljive podatke 
o poslovanju družb, ki so bili na voljo v času vrednotenja. Zaradi narave družb 
ne obstajajo opazni podatki o tržnih vrednostih. Posledično temelji vrednotenje  
predvsem na podatkih o preteklem in predpostavkah o prihodnjem poslovanju 
družbe. Metode vrednotenja so prilagojene naravi družb in razpoložljivim 
podatkom. Uporabljene so bile naslednje metode vrednotenja: 

Metoda kapitalizacije normaliziranega prostega denarnega toka je skrajšana 
varianta metode sedanje vrednosti pričakovanih donosov, pri kateri se namesto 
daljše časovne serije napovedi donosa družbe lastnikom uporabi eno napoved 
donosa in predvideno stopnjo rasti tega donosa v prihodnje. Metoda je izbrana 
zaradi relativno stabilnega poslovanja obeh družb v preteklosti in relativno 
stabilne napovedi poslovanja v prihodnje. 

Metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov neupoštevajoč 
zadolženost predpostavlja, da bo družba poslovala še relativno dolgo časa. 
Donosi lastnikom in kreditodajalcem v obliki denarja se ocenjujejo na podlagi 
analize preteklega poslovanja in ocene poslovnih možnosti v prihodnosti. 
Donose se diskontira z ustrezno aritmetično sredino zahtevane stopnje donosa 
dolžniškega in lastniškega kapitala. 
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Pridružene družbe v skupini Petrol na dan 31. 12. 2008, ki ne kotirajo na 
organiziranem trgu, so prikazane v spodnji tabeli. 

ime pridružene družbe naslov pridružene družbe dejavnost

lastništvo in 
glasovalne pravice

2008 2007

Ogrevanje Piran, d.o.o. Liminjanska cesta 117, Portorož, Slovenija
Oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja  

in distribucija pare in toplote
40 % 40 %

Geoplin d.o.o. Ljubljana Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana, Slovenija Prodaja in transport zemeljskega plina 30,02 % 27,57 %

Aquasystems d.o.o.
Dupleška 330, Maribor,  

Slovenija
Izgradnja in opravljanje storitev čiščenja  

industrijskih in komunalnih voda
26 % 26 %

Marché Gostinstvo d.o.o. Notranjska c. 71, Logatec, Slovenija
Priprava jedil in pijače, prodaja trgovskega blaga  

in drugih storitev
25 % 25 %

Bio goriva d.o.o Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenija Proizvodnja, trgovina in storitve 25 % -

Pri vrednotenju naložb so upoštevani diskonti za pomanjkanje likvidnosti, 
prilagojeni naravi posamezne družbe, v razponu od 10 % do 20 %. Upoštevane 
letne stopnje rasti prostega denarnega toka, v primeru uporab metod, ki zahtevajo 
oceno prostih denarnih tokov, se gibajo v razponu od 1 % do 3 %. 

Pri vrednotenju je bil pripravljen tako optimističen kot pesimističen scenarij. 
Poštena vrednost je aritmetična sredina ocen vrednosti naložb obeh scenarijev. 

Skupina petrol

Skupna Petrol je v letu 2008 v skladu s kapitalsko metodo pripisala pripadajoče 
dele dobičkov v višini 16.687.192 EUR, katerim je odštela prejete dividende iz 
dobičkov iz preteklih let v višini 9.592.249 EUR. 

V skladu s kapitalsko metodo je bil naložbam pripisan sorazmeren delež 
sprememb v kapitalu pridružene družbe, ki v pridruženi družbi niso bile 
pripoznane v izkazu poslovnega izida. Iz tega naslova se je naložba v skupino 
Geoplin povečala za 596.017 EUR. 

Sprememba računovodske politike družbe Petrol d.d., Ljubljana ne vpliva na 
izkaze skupine Petrol, kjer so naložbe v pridružene družbe prikazane v skladu s 
kapitalsko metodo. 

Skupina Petrol uporabi za skupinske izkaze zadnje možne izkaze pridruženih 
družb, ki niso nujno že revidirani.

Zahtevana stopnja donosa je bila prilagojena specifičnim razmeram posamezne 
družbe, katere delež je bil vrednoten, in njenega poslovnega okolja. Zahtevane 
stopnje donosa za družbe se gibajo v razponu od 8,8 % do 14,9 %. 
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23. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Gibanje za prodajo razpoložljivih sredstev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje 1. januar  10.509.249 11.807.198 89  10.430.206 11.643.298 90

Nove pridobitve  17.646.030  1.970.246  -  17.646.030  1.967.054  - 

Povečanje poštene vrednosti prek kapitala  4.354.549  -  0  4.354.549  - 

Zmanjšanje poštene vrednosti prek kapitala  (4.374.317)  (368.081)  -  (4.374.317)  (368.081)  - 

Zmanjšanje poštene vrednosti prek poslovnega izida  (151.264)  (207.721)  73  (151.264)  (205.012)  74 

Zmanjšanje presežka vrednotenja naložb zaradi 
odtujitve

 (38.459)  (1.182.577)  3  (38.459)  (1.182.577)  3 

Odtujitev naložb  (889.613)  (5.808.417)  15  (889.613)  (5.723.077)  16 

Druga zmanjšanja  (8.713)  (55.948)  16  (8.713)  (55.948)  16 

Stanje 31. december  22.692.913  10.509.249  216  22.613.870  10.430.206  217 

Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov pridružene družbe, ki kotira na 
borzi in ki so upoštevani v izkazih skupine Petrol so naslednji:

(v eur) Sredstva obveznosti prihodki čisti poslovni izid
čisti poslovni izid, ki 

pripada skupini petrol

Skupina Istrabenz ****  1.323.592.902  1.076.704.514  504.327.586  8.728.480  2.848.103 

Pridružena družba v skupini Petrol na dan 31. 12. 2008, ki kotira na 
organiziranem trgu, je prikazana v spodnji tabeli. 

Pomembnejši zneski iz nerevidiranih izkazov pridruženih družb, ki ne kotirajo 
na borzi in ki so upoštevani v izkazih skupine Petrol, so naslednji:

ime pridružene družbe naslov pridružene družbe dejavnost

lastništvo in  
glasovalne pravice

2008 2007

Istrabenz d.d. Cesta Zore Perello - Godina 2, Koper Upravljanje naložb znotraj in zunaj skupine Istrabenz 32,63 % 32,63 %

(v eur) Sredstva obveznosti prihodki čisti poslovni izid
čisti poslovni izid, ki 

pripada skupini petrol

Skupina Geoplin *  317.739.800  68.884.400  368.210.800  34.153.600  10.252.911 

Aquasystems d.o.o. **  0  7.223.990  (1.392.984)  (362.176)

Marché Gostinstvo d.o.o.  4.493.036  1.746.517  12.199.757  373.879  93.470 

Ogrevanje Piran d.o.o.***  2.916.919  708.962  1.323.262  (15.883)  (6.353)

Bio goriva d.o.o.  13.360.909  10.544.070  8.472.350  (592.332)  (128.513)

**** Zadnji znani podatki za Skupino Istrabenz so konsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - september 2008.

* Zadnji znani podatki za Skupino Geoplin so konsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - november 2008.
** Zadnji znani podatki za družbo Aquasystems d.o.o. so računovodski izkazi za obdobje januar - november 2008.
*** Zadnji znani podatki za družbo Ogrevanje Piran d.o.o. so računovodski izkazi za obdobje januar - september 2008.
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Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva predstavljajo naložbe v delnice in 
deleže družb in bank ter naložbe v vzajemne sklade in obveznice.

Nove pridobitve družbe Petrol d.d., Ljubljana in skupine Petrol  večinoma 
predstavlja nakup delnic NLB d.d. v višini 17.523.310 EUR.

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 zmanjšali vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev za 
4.374.317 EUR. 

Odtujitev naložb v družbi Petrol d.d., Ljubljana in skupini Petrol predstavljata 
iztisnitev manjšinskih lastnikov v skupni vrednosti 629.170 EUR ter prodaja 
naložb v vzajemne sklade v višini 260.443 EUR.

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva vrednotena po pošteni vrednosti 
znašajo na dan 31. 12. 2008 v družbi Petrol d.d., Ljubljana in v skupini Petrol 
958.420 EUR. Za prodajo razpoložljiva sredstva vrednotena na dan 31. 12. 
2008 po nabavni vrednosti znašajo v družbi Petrol d.d., Ljubljana 21.655.450 
EUR, v skupini Petrol pa 21.734.493 EUR.

Za prodajo razpoložljiva sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti samo, 
če ni na razpolago dovolj zanesljivih informacij o pošteni vrednosti naložbe. 
Uprava meni, da glede na plitkost zunajborznega trga vrednostnih papirjev 
in slabe transparentnosti transakcij s temi vrednostnimi papirji modeli 
diskontiranih donosov niso primerni za ugotavljanje njihove vrednosti, saj so 
vstopni podatki za take modele povezani s preveliko negotovostjo, da bi jih bilo 
mogoče utemeljeno načrtovati. Za ugotavljanje morebitne potrebe po oslabitvi 
naložb se poskuša pridobiti čim več sprotnih informacij o poslovni uspešnosti 
družb in analizirati njihove računovodske izkaze.

Stanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Delnice podjetij  4.669.463  9.741.224  48  4.669.463  9.741.224  48 

Delnice bank  17.838.194  314.884  -  17.759.151  235.841  - 

Vzajemni skladi namenjeni za prodajo  0  298.902 -  0 298.902 -

Deleži podjetij  184.518  144.788  127  184.518  144.788  127 

Druge naložbe v obveznice  738  9.451  8  738  9.451  8 

Skupaj za prodajo razpoložljiva finančna sredstva  22.692.913  10.509.249  216  22.613.870  10.430.206  217 
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24. Nekratkoročne finančne terjatve

Gibanje nekratkoročnih finančnih terjatev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje terjatev 1. januar  3.244.543 5.085.983 64  12.164.061 14.396.874 84

Popravek vrednosti terjatev 1. januar  (57.286)  (57.286)  100  (57.286)  (57.286)  100 

Nova posojila  268.000  162.771  165  268.000  6.876.753  4 

Nove pridobitve zaradi nakupa nove družbe  1.059.877  0  -  0  0  - 

Prenos iz kratkoročnih finančnih terjatev     0  0  -  5.220.000  0  - 

Vračilo posojil                                        (1.699.795)  (100.409)  -  (7.573.636)  (6.201.463)  122 

Odprava oblikovanega popravka vrednosti 
terjatev

 57.286  0  -  57.286  0  - 

Prenos na kratkoročne finančne terjatve  (329.233)  (1.903.802)  17  (1.160.990)  (2.908.103)  40 

Prevedbene razlike (8.874)  0  -  0  0  - 

Stanje terjatev 31. december 2.534.518  3.244.543  78  8.917.435  12.164.061  73 

Popravek vrednosti terjatev 31. december  0  (57.286)  -  0  (57.286)  - 

Stanje 1. januar  3.187.257  5.028.697  63  12.106.775  14.339.588  84 

Stanje 31. december 2.534.518  3.187.257  80  8.917.435  12.106.775  74 

Nekratkoročne finančne terjatve so se v družbi Petrol d.d., Ljubljana povečale 
za 5.488.000 EUR iz naslova novo odobrenih posojil odvisni družbi Petrol 
Energetika, d.o.o. v višini 2.790.000 EUR, odvisni družbi Petrol Plin, d.o.o. v 
višini 2.430.000 EUR ter drugim v višini 268.000 EUR. 

Nekratkoročne finančne terjatve v družbi Petrol d.d., Ljubljana, so se zmanjšale 
za 7.573.636 EUR predvsem iz naslova vračila posojil pridružene družbe 
Aquasystems d.o.o. v višini 1.559.952 EUR in pretvorbe posojila odvisne 
družbe Petrol Plin, d.o.o. v višini 5.874.734  EUR v delež v odvisni družbi. 
Skupaj s pretvorbo kratkoročnih finančnih terjatev v višini 839.248 EUR znaša 
stvarni vložek v družbo Petrol Plin, d.o.o. 6.713.982 EUR. Znesek 138.950 EUR 
predstavlja vračila posojil danih drugim.

Iz naslova prenosa med kratkoročne finančne terjatve so se nekratkoročne 
finančne terjatve družbe Petrol d.d., Ljubljana zmanjšale za 1.160.990 EUR, 
od tega 476.681 EUR iz naslova posojil Petrol Energetiki, d.o.o., 303.750 EUR 
iz naslova posojil Petrol Plinu, d.o.o., 71.633 EUR iz naslova posojila Petrol 
Tehnologiji, d.o.o., 308.926 EUR iz naslova posojil drugim. 

V skupini Petrol so se dolgoročne finančne terjatve povečale za 268.000 EUR 
iz naslova novo odobrenih posojil drugim. Nekratkoročne finančne terjatve 
skupini Petrol so se zmanjšale predvsem iz naslova vračila posojil pridružene 
družbe Aquasystems d.o.o. v višini 1.559.952 EUR. Iz naslova prenosa med 
kratkoročne finančne terjatve so se nekratkoročne finančne terjatve do drugih 
zmanjšale za 329.233  EUR.
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Stanje nekratkoročnih finančnih terjatev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Finančne terjatve do družb  1.414.993  1.923.941  74  7.846.234  10.912.985  72 

Finančne terjatve do drugih  1.071.201  1.193.790  90  1.071.201  1.193.790  90 

Terjatve iz finančnega najema  48.324  126.812  38  0  57.286  - 

Popravek terjatev iz finančnega najema  0  (57.286)  -  0  (57.286)  - 

SkupaJ nekratkoročne  
Finančne terJatve

 2.534.518  3.187.257  80  8.917.435  12.106.775  74 

Gibanje nekratkoročnih terjatev iz finančnega najema

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje terjatev iz finančnega najema 1. januar 126.812 167.443 76 57.286 57.286 100

Popravek vrednosti terjatev iz finančnega 
najema 1. januar

 (57.286)  (57.286)  100 (57.286) (57.286)  100 

Vračilo posojil  (58.181) (6.120)  - (57.286) 0 -

Prenos na kratkoročne finančne terjatve  (20.307)  (34.511)  59 0 0  - 

Odprava oblikovanega popravka vrednosti 
terjatev iz finančnega najema

57.286 0  - 57.286 0  - 

Stanje terjatev iz finančnega najema  
31. december

48.324 126.812  38 0 57.286  - 

Popravek vrednosti terjatev iz finančnega 
najema 31. december

0 (57.286)  - 0 (57.286)  - 

Stanje 1. januar 69.526 110.157  63 0 0 -

Stanje 31. december 48.324 69.526  70 0 0 -

Terjatve iz finančnega najema skupine Petrol po ročnosti:

Skupina Petrol in Petrol d.d., Ljubljana sta v letu 2008 terjatve iz finančnega 
najema predstavila kot finančne terjatve. Doba plačila je 5 let po 6 % obrestni 
meri. 

Skupina Petrol bo imela v naslednjih štirih letih prihodke od obresti iz naslova 
finančnega najema v višini 6.784 EUR.

odplačilo  (v eur) 

v 1. letu  20.307 

v 2. letu  21.538 

v 3. letu  22.845 

v 4. letu  3.941 
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25. Nekratkoročne poslovne terjatve

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Terjatve do družb 1.426.404 1.426.404 100  1.430.872 1.441.696 99

Popravek vrednosti terjatev do družb  (1.426.404)  (1.426.404)  100  (1.426.404)  (1.426.404)  100 

Terjatve do občin  1.781.077  2.432.739  73  1.642.901  2.284.501  72 

Druge terjatve  79.466  73.281  108  79.466  73.281  108 

SkupaJ nekratkoročne poSlovne terJatve  1.860.543  2.506.020  74  1.726.835  2.373.074  73 

Terjatve iz finančnega najema skupine Petrol po ročnosti:

Nekratkoročne finančne terjatve do družb v višini 7.846.234 EUR v družbi 
Petrol d.d., Ljubljana večinoma predstavljajo dana posojila odvisni družbi 
Petrol Energetika, d.o.o. v višini 5.320.179 EUR, odvisni družbi Petrol Plin, 
d.o.o. v višini 2.126.250 EUR, odvisni družbi Petrol Tehnologija, d.o.o. v višini 
35.817 EUR in pridruženi družbi Aquasystems d.o.o. v višini 363.989 EUR.

Nekratkoročne finančne terjatve do drugih v višini 1.071.201 EUR 
predstavljajo v družbi Petrol d.d., Ljubljana posojila dana avtoprevoznikom za 
nakup vozil v višini 346.063 EUR, posojilo dano za poravnavo dobavljenega 
blaga v višini 292.658 EUR in stanovanjska posojila dana zaposlencem skupine 
Petrol v višini 313.536 EUR.

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 družbe 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  426.511 EUR, do občine Šempeter 
Vrtojba v višini  788.482 EUR in druge terjatve do občine Mengeš v višini 
421.523 EUR.

Druge terjatve večinoma zajemajo terjatev iz naslova rezervnega sklada v višini 
61.240 EUR.
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(v eur) naložbe osnovna sredstva terjatve / obveznosti Skupaj

Odložene obveznosti za davek

Stanje 1. januar 2007  268.555  542.654 23.297  834.509 

Nakup družbe  0  290.164  0  290.164 

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida  0  (3.068)  (4.203)  (7.271)

V breme / (dobro) kapitala  598.172  0  0  598.172 

Prevedbene razlike  0  (15.704)  0  (15.704)

Stanje 31. december 2007  866.728  814.046  19.094  1.699.869 

Nakup družbe  0  5.918.480 0  5.918.480 

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida  0  (74.531)  (13.699)  (88.230)

V breme / (dobro) kapitala  (747.525)  0  0  (747.525)

Prevedbene razlike  0  (66.384)  0  (66.384)

Stanje 31. december 2008  119.203 6.591.611 5.395  6.716.210 

Gibanje odloženih davkov skupine Petrol

(v eur) naložbe
davčno nepriznane 

rezervacije
popravki in  

slabitev sredstev zaloge drugo Skupaj

Odložene terjatve za davek

Stanje 1. januar 2007  0  (1.117.353)  (587.644)  (137.932)  (36.396)  (1.879.327)

Nakup družbe  0  (1.249)  0  0  0  (1.249)

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida  0  44.416  88.069  6.543  28.702  167.730 

Prevedbene razlike  0  57  142  0  0  199 

Stanje 31. december 2007 0  (1.074.130)  (499.433)  (131.389)  (7.694)  (1.712.646)

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida (28.583.577) 715.259 330.163  36.204 (5.966) (27.507.917)

V breme / (dobro) kapitala (1.434.994)  0  0  0  0 (1.434.994)

Prevedbene razlike  0  (15)  265  0  0  250 

Stanje 31. december 2008 (30.018.571) (358.886) (169.005)  (95.185) (13.660) (30.655.307)

26. Odloženi davki

Stanje odloženih davkov

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje 1. januar  (12.777) (1.044.818) 1  (104.603) (769.507) 14

Prilagoditev zaradi spremembe računovodske usmeritve  0  0  -  22.619.609  0  - 

Stanje 1. januar 2008 po prilagoditvi  (12.777)  (1.044.818)  1  22.515.006  (769.507)  - 

Nakup družbe  5.918.480  288.914  -  0  0  - 

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida (27.596.147)  160.459  - (27.236.815)  66.731  - 

V breme / (dobro) kapitala  (2.182.519)  598.172  - (483.273)  598.172  - 

Prevedbene razlike  (66.134)  (15.504)  427  0  0  - 

Stanje 31. december (23.939.097)  (12.777)  - (5.205.083)  (104.603)  - 
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Gibanje odloženih davkov družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur) naložbe Skupaj

Odložene obveznosti za davek

Stanje 1. januar 2007  268.555  268.555 

V breme / (dobro) kapitala  598.172  598.172 

Stanje 31. december 2007  866.728  866.728 

Prilagoditev zaradi spremembe računovodske usmeritve  22.619.609  22.619.609 

Stanje 1. januar po prilagoditvi  23.486.337  23.486.337 

V breme / (dobro) kapitala  951.722  951.722 

Stanje 31. december 2008  24.438.059  24.438.059 

(v eur) naložbe
davčno nepriznane 

rezervacije
Slabitev 
sredstev

pospešena  
amortizacija Skupaj

Odložene terjatve za davek

Stanje 1. januar 2007  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)

V breme / (dobro) izkaza poslovnega izida (28.065.241)  395.420  433.006  0 (27.236.815)

V breme / (dobro) kapitala (1.434.995)  0  0  0 (1.434.995)

Stanje 31. december 2008 (29.500.236)  (142.905)  0  0 (29.643.141)

27. Zaloge

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Zaloga rezervnih delov in materiala 970.673 847.024  115 0 0  - 

Trgovsko blago: 87.011.965 84.026.796  104 72.463.273 74.064.112  98 

- gorivo 61.614.559 61.744.571  100 50.587.418 54.364.479  93 

- drugi proizvodi iz nafte 5.548.907 4.851.451  114 4.781.597 4.478.863  107 

- drugo trgovsko blago 19.848.499 17.430.774  114 17.094.258 15.220.770  112 

SkupaJ zaloge 87.982.638 84.873.820  104 72.463.273 74.064.112  98 

Družba Petrol d.d., Ljubljana in skupina Petrol med svojimi zalogami nimata 
zalog, zastavljenih kot jamstvo za obveznosti.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je na dan 31. 12. 2008 preverila vrednost zalog 
blaga in ugotovila, da je v družbi Petrol d.d., Ljubljana čista iztržljiva vrednost 
zalog nižja od nabavne vrednosti blaga, zato je v letu 2008 slabila zaloge v 
višini 72.737 EUR.

Skupina Petrol je na dan 31. 12. 2008 preverila vrednost zalog blaga in 
ugotovila, da je tudi v družbah Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb in Petrol 
Energetika, d.o.o. čista iztržljiva vrednost zalog nižja od nabavne vrednosti 
blaga, zato sta družbi v letu 2008 slabili zaloge za 27.294 EUR.
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28. Kratkoročne finančne terjatve

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Vezani depoziti pri bankah od 3 mesecev do 1 leta  1.693.156 12.705 -  0 0 -

Dana posojila družbam  1.569.991  13.027.882  12  2.286.483  14.081.782  16 

Popravek vrednosti danih posojil  (786.925)  (1.126.117)  70  (786.925)  (1.126.117)  70 

Terjatve iz naslova finančnega najema  20.307  34.511  59  0  0  - 

Terjatve za obresti                      1.056.978  959.859  110  1.159.796  1.041.634  111 

Popravek vrednosti terjatev za obresti  (711.081)  (706.029)  101  (705.705)  (706.029)  100 

Skupaj kratkoročne finančne terjatve  2.842.426 12.202.811  23  1.953.649  13.291.270  15 

Kratkoročno dana posojila družbam v višini 2.286.483 na družbi Petrol d.d., 
Ljubljana na dan 31. 12. 2008 predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih posojil 
odvisnim družbam v skupni višini 852.064 EUR in kratkoročna posojila drugim 
v višini 1.434.419 EUR.

Kratkoročni del dolgoročnih posojil odvisnim družbam predstavljajo posojila 
družbi Petrol Energetika, d.o.o.v višini 476.681 EUR, družbi Petrol Plin, d.o.o. 
v višini 303.750 EUR in družbi  Petrol Tehnologija d.o.o. v višini 71.633 EUR.
 
Kratkoročna posojila drugim predstavljajo posojilo v višini 364.179 EUR  
avtoprevoznikom za nakup vozil, 278.096 EUR družbam za poravnavo 
dobavljenega blaga in 792.144 EUR spornih posojil, za katere je oblikovan 
popravek v višini 786.925 EUR.  

Kratkoročne finančne terjatve iz naslova obresti v višini 1.159.796 EUR 
predstavljajo obresti do odvisnih družb v višini 106.455 EUR, obresti do 
pridruženih družb v višini 19.707 in obresti do drugih družb v višini 1.033.634 
EUR,  za katere je oblikovan popravek vrednosti v višini 705.705 EUR.

Knjigovodska vrednost zalog na dan 31.12.2008 ustreza v materialno 
pomembnih zneskih čisti iztržljivi vrednosti zalog. 
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Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev skupine Petrol

Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti poslovnih terjatev družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur)
kratkoročne  

poslovne terjatve
kratkoročne terjatve  

za obresti Skupaj

Stanje 1. januar 2007  (20.548.694)  (1.144.801)  (21.693.494)

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid  (202.539)  56.874  (145.665)

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti) 10.732  192.708  203.440 

Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki  1.619.001  1.091  1.620.092 

Prevedbene razlike  (2.212)  0  (2.212)

Stanje 31. december 2007 (19.123.712)  (894.128)  (20.017.838)

(v eur)
kratkoročne  

poslovne terjatve
kratkoročne terjatve  

za obresti Skupaj

Stanje 1. januar 2008  (19.123.712)  (894.128)  (20.017.838)

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid  1.957.847  (108.001)  1.849.846 

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)  0  97.483  97.483 

Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki  765.551  (6.674)  758.877 

Nove pridobitve zaradi nakupa družbe  (658.618)  0  (658.618)

Prevedbene razlike  8.833 156  8.989 

Stanje 31. december 2008 (17.050.099)  (911.164) (17.961.261)

(v eur)
kratkoročne  

poslovne terjatve
kratkoročne terjatve 

za obresti Skupaj

Stanje 1. januar 2007  (14.010.301)  (1.114.416)  (15.124.717)

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid  (968.299)  35.335  (932.964)

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)  0  197.152  197.152 

Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki  679.603  0  679.603 

Stanje 31. december 2007  (14.298.997)  (881.928)  (15.180.925)

29. Kratkoročne poslovne terjatve

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Terjatve do kupcev  289.751.988 247.788.559 117  261.559.232 239.995.834 109

Popravek vrednosti terjatev do kupcev  (16.848.945)  (18.922.558)  89  (11.065.706)  (14.298.997)  77 

Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij  13.851.427  9.939.190  139  8.147.216  5.097.384  160 

Popravek vrednosti terjatev do državnih in drugih 
institucij

 (125.133)  (125.133)  100  0  0  - 

Poslovne terjatve za obresti  2.145.882  1.240.211  173  1.563.621  1.125.833  139 

Popravek vrednosti terjatev za obresti  (911.164)  (894.128)  102  (877.841)  (881.928)  100 

Druge poslovne terjatve  433.272  257.480  168  44.615  30.764  145 

Popravek vrednosti drugih terjatev   (76.019)  (76.019)  100  0  0  - 

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve  288.221.308  239.207.602  120  259.371.137  231.068.890  112 
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Kratkoročne poslovne terjatve skupine Petrol po zapadlosti

(v eur) nezapadle
zapadle do 

30 dni
zapadle od  

31 do 60 dni
zapadle od  

61 do 90 dni
zapadle nad 

90 dni Skupaj

Terjatve do kupcev  186.886.933 48.387.083 22.231.974 6.394.312 25.851.686  289.751.988 

  – oblikovani popravki vrednosti terjatev do kupcev  0  0  (78.442)  (440.986)  (16.329.517)  (16.848.945)

Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij  13.605.534  99.493  5.684  0  140.716  13.851.427 

  – oblikovani popravki vrednosti terjatev do državnih 
in drugih institucij

 0  0  0  0  (125.133)  (125.133)

Terjatve za obresti  163.352  556.577  288.204  100.455  1.037.294  2.145.882 

  – oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti  0  0  0  (71.061)  (840.103)  (911.164)

Druge terjatve  264.430  0  91.024  0  77.818  433.272 

  – oblikovani popravki vrednosti drugih terjatev  0  0  0  0  (76.019)  (76.019)

Skupaj stanje 31. december 2008  200.920.249  49.043.153  22.538.444  5.982.720  9.736.742  288.221.308 

Kratkoročne poslovne terjatve družbe Petrol d.d., Ljubljana po zapadlosti 

razčlenitev po zapadloSti

(v eur) nezapadle
zapadle do 

30 dni
zapadle od  

31 do 60 dni
zapadle od  

61 do 90 dni
zapadle nad 

90 dni Skupaj

Terjatve do kupcev 167.600.123 53.632.221 7.335.565 1.720.358 17.480.907  247.769.173 

   − oblikovani popravki vrednosti terjatev do kupcev 0 0 (4.264.685)  (1.558.973)  (13.098.898)  (18.922.558)

Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij 7.283.640 65.946 262.002 0 2.327.602  9.939.190 

   − oblikovani popravki vrednosti terjatev do državnih   
      in drugih institucij

0 0 0 0  (125.133)  (125.133)

Terjatve za obresti 70.686 198.758  51.502  68.804  850.462  1.240.211 

   − oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti 0 0 0  (48.146)  (845.987)  (894.128)

Druge terjatve 199.172 158 80 82 77.374  276.866 

   − oblikovani popravki vrednosti drugih terjatev 0 0 0 0  (76.019)  (76.019)

Skupaj stanje na dan 31. december 2007  175.173.005  53.897.083  3.384.464  181.772  6.590.308  239.207.602 

razčlenitev po zapadloSti

(v eur) nezapadle
zapadle do 

30 dni
zapadle od  

31 do 60 dni
zapadle od  

61 do 90 dni
zapadle nad 

90 dni Skupaj

Terjatve do kupcev 168.862.233 47.649.664 9.789.088 1.637.834 12.057.015  239.995.834 

   − oblikovani popravki vrednosti terjatev 0 0  (4.264.685)  (1.470.463)  (8.563.849)  (14.298.997)

Druge terjatve 5.128.148 0 0 0 0 5.128.148

Terjatve za obresti 28.701 164.558 50.646 43.786 838.142  1.125.833 

  - oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti 0 0  -  (43.786)  (838.142)  (881.928)

Skupaj stanje na dan 31. december 2007  174.019.082 47.814.222 5.575.049 167.371 3.493.166  231.068.890 

(v eur)
kratkoročne  

poslovne terjatve
kratkoročne terjatve  

za obresti Skupaj

Stanje 1. januar 2008  (14.298.997) (881.928)  (15.180.925)

Spremembe popravkov z vplivom na poslovni izid 2.516.549  (97.987) 2.418.562

Spremembe popravkov brez vpliva na poslovni izid (evidenčne obresti)  0  100.685  100.685 

Odpisi terjatev, za katere so bili predhodno oblikovani popravki 716.742  1.390 718.132

Stanje 31. december 2008  (11.065.706)  (877.841)  (11.943.547)
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 (v eur) nezapadle
zapadle do 

30 dni
zapadle od  

31 do 60 dni
zapadle od  

61 do 90 dni
zapadle nad 

90 dni Skupaj

Terjatve do kupcev  174.797.704 47.065.101 18.887.904 3.478.153 17.330.371  261.559.232 

  – oblikovani popravki vrednosti terjatev do kupcev  0  0  0  0  (11.065.706)  (11.065.706)

Druge terjatve  8.191.831 0 0 0 0  8.191.831 

Terjatve za obresti  212.189  143.044  109.794  67.133  1.031.461  1.563.621 

  – oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti  0  0  0  (67.133)  (810.708)  (877.841)

Skupaj stanje 31. december 2007  183.201.724  47.208.145  18.997.698  3.478.153  6.485.418  259.371.137 

razčlenitev po zapadloSti

(v eur) nezapadle
zapadle do 

30 dni
zapadle od  

31 do 60 dni
zapadle od  

61 do 90 dni
zapadle nad 

90 dni Skupaj

Terjatve do kupcev 168.862.233 47.649.664 9.789.088 1.637.834 12.057.015  239.995.834 

   − oblikovani popravki vrednosti terjatev 0 0  (4.264.685)  (1.470.463)  (8.563.849)  (14.298.997)

Druge terjatve 5.128.148 0 0 0 0 5.128.148

Terjatve za obresti 28.701 164.558 50.646 43.786 838.142  1.125.833 

  - oblikovani popravki vrednosti terjatev za obresti 0 0  -  (43.786)  (838.142)  (881.928)

Skupaj stanje na dan 31. december 2007  174.019.082 47.814.222 5.575.049 167.371 3.493.166  231.068.890 

30. Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

31. Denar in denarni ekvivalenti

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Terjatve do bank iz naslova rokovnih poslov 1.435.280 667.553 215 1.435.280 667.553 215

Terjatve do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer 34.108 951.691 4 34.108 951.691 4

Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav 985.646 564.792 175 985.646 277.282 355

Skupaj fin. sred. po pošteni vrednosti prek posl. izida 2.455.034 2.184.036 112 2.455.034 1.896.526 129

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Gotovina 99.292 77.692 128 5.930 6.519 91

Denar v bankah 8.930.680 10.031.113  89 4.389.553 6.113.255  72 

Kratkoročni depoziti - do 3 mesecev 4.931.574 61.879  - 5.026.052 4.393.603  114 

Skupaj denar in denarni ekvivalenti 13.961.546 10.170.684  137 9.421.536 10.513.377  90 

Terjatve iz naslova rokovnih poslov za nakup valute dolar v višini 1.435.280 
EUR predstavljajo vkalkulirane poštene vrednosti odprtih rokovnih  pogodb 
na dan 31. 12. 2008 in jih je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi poštenimi 
vrednostmi odprtih rokovnih pogodb na dan 31. 12. 2008 v višini 7.525.045 
EUR, izkazanimi med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

Terjatve iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini 34.108 EUR predstavljajo 
poštene vrednosti  pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 
2008 in jih je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi poštenimi vrednostmi 
odprtih pogodb za varovanje obrestnega tveganja na dan 31. 12. 2008 v višini 
5.160.936 EUR, izkazanimi med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. 

Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav v višini 985.646 EUR predstavljajo 
vkalkulirane poštene vrednosti odprtih pogodb blagovnih zamenjav na dan 31. 
12. 2008 in jih je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi poštenimi vrednostmi 
odprtih pogodb blagovnih zamenjav na  dan 31. 12. 2008 v višini 748.874 
EUR, izkazanimi med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
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32. Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Predujmi 3.276.175 1.477.110 222 190.341 232.857 82

Prehodni konto realizacije za prodano blago 962.677 711.477 135 961.978 711.209 135

Terjatve za obračunane stroške 908.772 85.345 - 908.574 85.049 -

Vnaprej plačane zavarovalne premije 694.586 477.816 145 516.935 381.173 136

Nezaračunani zemeljski plin in UNP 552.796 247.876 223 97.186 96.071 101

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih terjatev 
do kupcev

530.747 226.497 234 530.747 226.497 234

Zaloga virtualnih kartic 377.929 189.842 199 286.751 110.993 258

Vnaprej plačani stroški članarin, sponzorstva, strokovne 
literature

286.401 288.574 99 283.055 285.537 99

Terjatve do zavarovalnic - škodni primeri 263.175 211.984 124 244.893 208.547 117

Odloženi odhodki za nabavno vrednost zemeljskega plina 144.393 106.708 135 0 0 -

Odloženi obratovalni stroški - DARS 96.398 35.628 271 96.398 35.628 271

Vnaprej plačani stroški po kartici Magna 15.705 11.452 137 0 0 -

Drugi kratkoročno odloženi stroški in odhodki 128.472 138.193 93 0 0 -

Skupaj aktivne časovne razmejitve in druga sredstva 8.238.226 4.208.502 196 4.116.858 2.373.561 173

33. 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 na dan 31. 12. 2008 znašala 268,82 EUR. 
Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2008 znašala 191,73 EUR.

Delničarji so na 17. skupščini delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 15. 
maja 2008 sprejeli naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček 
poslovnega leta 2007, ki znaša 47.440.088,48 EUR, v skladu z določbami 230., 
282. in 293. člena ZGD-1, uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 5,90 EUR bruto na delnico oziroma 
12.309.175,90 EUR,
2. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 22.911.139,42 EUR,
3. prenos v preneseni dobiček v znesku 12.219.773,16 EUR, o uporabi katerega 
se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Za izplačilo pod točko 1 se uporabljajo druge rezerve iz dobičkov v letih 2000 
do 2001.
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34. Rezerve

Družba je dejansko izplačala dividende za 2.061.598 delnic v znesku 12.163.428 
EUR, ker za lastne delnice ne izplačuje dividend.

Družba je čisto poslovno izgubo poslovnega leta v višini 64.430.066 EUR krila 
iz prenesenega čistega poslovnega izida in drugih rezerv iz dobička. 

Kapitalske rezerve so se v letu 2008 povečale za 213.267 EUR, kar predstavlja 
presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo lastnih delnic 
izplačanih članom uprave družbe. Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 za 
izplačilo nagrad upravi odtujila 324 lastnih delnic.

Druge rezerve so se v letu 2008 povečale za prenos bilančnega dobička leta 2007 
v višini 20.616.208 EUR in za izplačilo nagrad upravi v višini 34.163 EUR. 
Druge rezerve so se v letu 2008 zmanjšale za izplačilo dividend delničarjem v 
višini 12.163.428 EUR in pokrivanje tekoče izgube v višini 52.210.293 EUR.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v letu 2008 spremenila računovodsko usmeritev 
vrednotenja naložb za skupaj obvladovane in pridružene družbe. Omenjene 
naložbe se sedaj izkazujejo po pošteni vrednosti. Družba je spremenjeno 
računovodsko usmeritev uporabila za nazaj, in sicer na začetku prvega možnega 
primerjalnega obdobja, v katerem družba razpolaga s primerljivimi podatki. 
Vpliv začetka uporabe spremenjene računovodske usmeritve je tako viden v 
prilagoditvi otvoritvenega stanja na dan 1. 1. 2008 v tabeli gibanja kapitala 
družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Zaradi spremembe računovodske usmeritve so se rezerve iz naslova vrednotenja 
finančnih naložb na dan 1. 1. 2008 povečale za 113.098.047 EUR in zmanjšale 
za pripadajoče odložene obveznosti za davek v višini 22.619.609 EUR. V 
letu 2008 so se rezerve iz naslova vrednotenja finančnih naložb povečale za 
9.092.248 EUR in zmanjšale za pripadajoče odložene obveznosti za davek v 
višini 1.818.450 EUR.   

Poleg tega so se rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb v letu 2008 
zmanjšale za negativni učinek vrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev v višini 4.599.681 EUR in povečale za odložene davke iz istega naslova 
v višini 998.730 EUR. Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb so se 
zmanjšale tudi zaradi spremembe poštene vrednosti inštrumentov za varovanje 
pred tveganji v višini 6.514.963 EUR in povečale za odložene davke iz istega 
naslova v višini 1.302.993 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.



LETNO POROČILO PETROL 2008252

Prodaja lastnih delnic

* Podatki so preračunani iz SIT v EUR po paritetnem tečaju 239,64.

Število delnic nabavna vrednost (v eur)*

transakcija

Izplačila - Prodaje

Izplačilo nagrad v letu 1997  (1.144)  (104.848)

Izplačilo nagrad v letu 1998  (1.092)  (98.136)

Izplačilo nagrad v letu 1999  (715)  (62.189)

Izplačilo nagrad v letu 2000  (1.287)  (119.609)

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  (731)  (77.077)

Izplačilo nagrad v letu 2008  (324)  (34.162)

SkupaJ izplačila  (11.439)  (1.036.113)

35. Lastne delnice družbe Petrol d.d., Ljubljana

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 1.176 74.524

SkupaJ nakupi 36.142 2.887.195

V letu 2008 se je zaradi izplačil članom uprave družbe število lastnih delnic 
zmanjšalo za 324 delnic, v skupni vrednosti 34.162 EUR po povprečni tržni 
vrednosti delnice v letu 2007, ki je znašala 763,67 EUR. Za razliko do proda-
jne vrednosti v višini 213.267 EUR je v letu 2008 povečan vplačani presežek 
kapitala.
 
Družba Petrol d.d., Ljubljana ima na dan 31. 12. 2008 v lasti 24.703 lastnih 
delnic. Knjigovodska vrednost odkupljenih lastnih delnic na dan 31. 12. 2008 
znaša 4.736.306 EUR, tržna vrednost odkupljenih lastnih delnic pa na isti dan 
znaša 6.640.660 EUR.
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36. Rezervacije za zaslužke zaposlencev

Gibanje rezervacij za zaslužke zaposlencev

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) odpravnine
Jubilejne 
nagrade Skupaj odpravnine

Jubilejne 
nagrade Skupaj

Stanje 1. januar 2007  2.538.942 1.534.118 4.073.060  1.190.073 700.127 1.890.200

Novo oblikovanje  171.452  188.100  359.552  11.901  65.725  77.626 

Nakup družbe  8.155 4.339 12.494  0 0 0

Poraba  (150.218)  (202.408)  (352.626)  (64.929)  (79.189)  (144.118)

Odprava  (48.774)  (16.218)  (64.992)  0  0  0 

Prevedbene razlike  (1.748)  (184)  (1.932)  0  0  0 

Stanje 31. december 2007  2.517.809  1.507.747  4.025.556  1.137.045  686.663  1.823.708 

Novo oblikovanje  34.402  20.136  54.538  0  0  0 

Nakup družbe  20.810  13.565  34.375  0  0  0 

Poraba  (96.106)  (140.161)  (236.267)  (18.208)  (46.312)  (64.519)

Odprava  (283.152)  (101.062)  (384.214)  (202.353)  (63.261)  (265.615)

Prevedbene razlike  (1.391)  (622)  (2.013)  0  0  0 

Stanje 31. december 2008  2.192.372  1.299.603  3.491.975  916.484  577.090  1.493.574 

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Odpravnine ob upokojitvi  2.192.372 2.517.809 87  916.484 1.137.045 81

Jubilejne nagrade  1.299.603  1.507.747  86  577.090  686.663  84 

SkupaJ rezervaciJe  3.491.975  4.025.556  87  1.493.574  1.823.708  82 

Pri izračunu rezervacij za zaslužke zaposlencev je družba Petrol d.d., Ljubljana 
upoštevala 560 zaposlencev, skupina Petrol pa 1.469 zaposlencev. Za izračun je 
bila uporabljena obrestna mera v višini 7,65 %, prihodnje povišanje plač pa  
3 %, razen za odvisni družbi Rodgas AD Bačka Topola in Petrol d.o.o. 
Beograd, kjer je bila uporabljena letna obrestna mera 16 % in prihodnje letno 
povišanje plač v višini 12 %.
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37. Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki

Druge rezervacije skupine Petrol

Druge rezervacije družbe Petrol d.d., Ljubljana

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
31. december 

2008
31. december 

2007
indeks 
08/07

31. december 
2008

31. december 
2007

indeks 
08/07

Druge rezervacije  14.993.323  16.776.090  89  14.635.490  16.311.359 90

Dolgoročno odloženi prihodki  2.119.150 1.696.847 125  297.659 326.268 91

Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki  17.112.473  18.472.936  93  14.933.149  16.637.627 90

(v eur)
ekološke  

rezervacije
rezervacije iz 

prejetih donacij
rezervacije za 

pravne postopke
druge  

rezervacije Skupaj

Stanje 1. januar 2007  21.439.574  76.642  421.132  441.099  22.378.447 

Povečanje rezervacij  0  2.934  11.911  30.127  44.972 

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 

Povečanje rezervacij  162.360  162.360 

Zmanjšanje rezervacij med letom  (1.662.717)  (13.274)  (411.035)  (70.373)  (2.157.399)

Nove pridobitve zaradi nakupa družbe  0  0  0  212.272  212.272 

Stanje 31. december 2008  14.566.463  64.780  22.008  340.072  14.993.323 

(v eur)
ekološke 

rezervacije
rezervacije iz  

prejetih donacij
druge 

rezervacije Skupaj

Stanje 1. januar 2007  21.439.574  76.642 7.668 21.523.884

Povečanje rezervacij  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

Zmanjšanje rezervacij med letom  (1.662.717)  (12.501)  (652)  (1.675.870)

Stanje 31. december 2008  14.566.463  64.059  4.968  14.635.490 

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. 
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Dolgoročno odloženi prihodki družbe Petrol d.d., Ljubljana

(v eur)
dolgoročno odloženi prihodki  
iz naslova plinskih priključkov

drugi dolgoročno  
odloženi prihodki Skupaj

Stanje 1. januar 2007  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 

Povečanje odloženih prihodkov  240.308  0  240.308 

Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom  (218.529)  (50.388)  (268.917)

Stanje 31. december 2008  227.565  70.094  297.659 

Dolgoročno odloženi prihodki skupine Petrol 

(v eur)
dolgoročno odloženi prihodki  
iz naslova plinskih priključkov

drugi dolgoročno odloženi 
prihodki Skupaj

Stanje 1. januar 2007  1.234.731 151.164  1.385.895 

Povečanje odloženih prihodkov  498.367 19.706  518.073 

Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom  (156.734)  (50.388)  (207.122)

Stanje 31. december 2007  1.576.364 120.482  1.696.847 

Povečanje odloženih prihodkov  781.923  0  781.923 

Zmanjšanje odloženih prihodkov med letom  (309.232)  (50.388)  (359.620)

Stanje 31. december 2008  2.049.055  70.094  2.119.150 

Na dan 31. 12. 2008 znaša neizkoriščeni del rezervacij, ki se nanaša na investicije 
v ekološko sanacijo, 14.557.387 EUR, neporabljeni del rezervacij, ki se nanaša 
na sanacijo odlagališča gudrona v Pesniškem Dvoru, pa znaša 9.076 EUR. 

Zmanjšanje ekoloških rezervacij v letu 2008 v znesku 1.662.717 EUR predstavlja 
sredstva za črpanje v višini obračunane amortizacije ekoloških osnovnih sredstev 
v višini 1.638.733 EUR ter sredstva porabljena za sanacijo odlagališča gudrona 
v višini 23.984 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.

Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih priključkov so na 
dobo koncesije razmejeni prihodki, ki jih družba Petrol d.d., Ljubljana in 
skupina Petrol razmejujeta na dobo koncesije. Povečanje le-teh v letu 2008 
predstavljajo novo pridobljeni priključki, zmanjšanje pa predstavlja prenos v 
prihodke glede na del, ki zapade v tekočem letu.
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38. Finančne obveznosti

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Kratkoročne finančne obveznosti

Bančna posojila 209.434.363  155.076.156  135  107.868.236  83.359.647  129 

Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov 7.525.045  745.744  -  7.525.045  745.744  - 

Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer 5.160.936  84.693  - 5.160.936  84.693  - 

Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav 748.874  287.510  260  1.236.240  460.423  269 

Obveznosti iz naslova finančnega najema 1.680.668  0  -  0  0  - 

Druga prejeta posojila 2.937.302  1.751.205  168  11.028.116  9.432.777  117 

227.487.188  157.945.308  144 132.818.573  94.083.284  141 

Nekratkoročne finančne obveznosti

Bančna posojila  298.733.884  260.788.526  115  275.766.939  259.789.252  106 

Obveznosti iz naslova finančnega najema  7.989.484  0  -  0  0  - 

 306.723.368  260.788.526  118  275.766.939  259.789.252  106 

SkupaJ Finančne obveznoSti 534.210.556  418.733.834  128 408.585.512  353.872.536  115 

Finančne obveznosti so brez stvarnih jamstev, razen obveznosti pridobljene z 
nakupom družbe Euro - Petrol d.o.o.. Knjigovodska vrednost dobljenih posojil 
družbe Euro - Petrol d.o.o., zavarovanih s hipotekami, znaša na dan 31. 12. 2008 
8.842.483 EUR. 

Obrestna mera je spremenljiva in vezana na EURIBOR. 

Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov v višini 7.525.045 EUR se 
nanašajo na vkalkulirane poštene vrednosti odprtih terminskih pogodb na dan 
31. 12. 2008 in jih je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi poštenimi vrednostmi 
odprtih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2008 v višini 1.435.280 EUR, 
izkazanimi med finančnimi sredstvi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer v višini 5.160.936 EUR 
predstavljajo vkalkulirane poštene vrednosti pogodb za varovanje obrestnega 
tveganja na dan 31. 12. 2008 in jih je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi 
poštenimi vrednostmi odprtih pogodb za varovanje obrestnega tveganja na 
dan 31. 12. 2008 v višini 34.108 EUR, izkazanimi med finančnimi sredstvi po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav v višini 748.874 EUR se nanašajo 
na vkalkulirane poštene vrednosti odprtih pogodb blagovnih zamenjav in jih 
je treba gledati skupaj z vkalkuliranimi poštenimi vrednostmi odprtih pogodb 
blagovnih zamenjav na dan 31. 12. 2008 v višini 985.646  EUR, izkazanimi med 
finančnimi sredstvi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
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39. Gibanje nekratkoročnih poslovnih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Stanje 1. januar  1.553.382 1.671.048 93  1.254.458 1.358.981 92

Zmanjšanje  (65.400)  (117.666)  56  (52.262)  (104.523)  50 

Stanje 31. december 1.487.982 1.553.382  96 1.202.196 1.254.458  96 

(v eur)

6 mesecev ali manj 844.387

6-12 mesecev 836.281

1-5 let 5.268.972

več kot 5 let 2.720.512

Skupaj fin. obv. iz naslova finančnega najema  9.670.152 

Druga prejeta posojila družbe Petrol d.d., Ljubljana zajemajo posojila prejeta 
od družb v skupini v znesku 10.921.656 EUR in 106.460 EUR posojil od 
drugih. Posojila prejeta od odvisnih družb predstavljajo posojila do družbe 
Petrol Tehnologija, d.o.o. v višini 213.815 EUR, do družbe Petrol Maloprodaja 
Slovenije, d.o.o. v višini 7.805.870 EUR, do družbe VNC d.o.o. v višini 69.753 
EUR in do družbe Energetika Ravne d.o.o. v višini 1.374 EUR. Posojilo, prejeto 
od skupaj obvladovane družbe Karkasa, d.o.o. znaša 249.720 EUR, od skupaj 
obvladovane družbe Petrol Slovenia Tirana Distribution SH.P.K. pa 1.071.053 
EUR. Prejeto posojilo od pridružene družbe Marché Gostinstvo d.o.o. znaša 
1.510.070 EUR.

Obveznosti iz naslova finančnega najema skupine Petrol po ročnosti:

Skupina bo imela v naslednjih enajstih letih odhodke od obresti iz naslova 
finančnega najema v višini 2.117.732 EUR.

Nekratkoročne poslovne obveznosti v višini 1.202.196 EUR v družbi Petrol 
d.d., Ljubljana in v višini 1.487.982 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.
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41. Pasivne časovne razmejitve

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Vnaprej obračunane obresti za tožbe 2.697.587 2.554.984 106 2.663.772 2.533.691 105

Vnaprej vračunani stroški tožb 2.099.593 1.358.683 155 1.496.927 1.243.697 120

Vnaprej vračunani stroški ekologije 1.222.433 1.221.672 100 1.222.433 1.221.672 100

Vnaprej vračunani stroški za dopuste 1.051.490 1.393.190 75 633.163 789.017 80

Vnaprej vračunani odhodki za tankerske  
prekostojnine

849.707 505.507 168 849.707 505.507 168

Vnaprej vračunani manki blaga 609.543 546.023 112 609.543 546.023 112

Vnaprej obračunane zamudne obresti od zapadlih terjatev 
do kupcev

530.747 226.497 234 530.747 226.497 234

Vnaprej vračunane koncesijske dajatve 180.793 119.963 151 102.857 72.601 142

Vnaprej vračunani stroški za avtocestne lokacije DARS-u 147.974 272.477 54 147.974 272.477 54

Vnaprej vračunani stroški revidiranja letnega poročila 96.167 55.263 174 45.950 35.100 131

Dobroimetja kupcev - predplačniška kartica Magna 83.540 79.511 105 83.540 79.511 105

Najem kogeneracije 66.800 149.708 45 0 0 -

Vnaprej vračunani stroški licenc 39.700 158.794 25 39.700 158.794 25

Vnaprej vračunani odhodki za reklamacije 36.021 41.696 86 36.021 41.696 86

Vnaprej vračunani stroški intelektualnih storitev 1.105 17.000 7 0 0 -

Drugi vnaprej vračunani stroški 644.752 533.079 121 204.760 151.213 135

Kratkoročno odloženi prihodki za ogrevanje 315.147 182.187 173 0 0 -

Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova plinskih 
priključkov

289.090 153.595 188 209.411 93.656 224

Kratkoročno odloženi prihodki za odstopljene prispevke 107.020 34.716 308 47.205 13.317 354

Kratkoročno odloženi prihodki iz projekta Lubricoat 69.387 73.350 95 69.387 73.350 95

Kratkoročno odloženi prihodki iz prekinitev pogodb  
o izobraževanju

10.611 16.008 66 10.611 16.008 66

Drugi kratkoročno odloženi prihodki 427.497 427.359 100 280.987 93.211 301

SkupaJ paSivne čaSovne razmeJitve  11.576.704  10.121.262  114  9.284.695  8.167.037  114 

40. Kratkoročne poslovne in druge obveznosti

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Obveznosti do dobaviteljev 157.645.835 146.920.173  107 229.681.601 215.854.734  106 

Obveznosti za trošarine 42.875.470 35.930.375  119 40.045.431 35.911.401  112 

Obveznosti za davek na dodano vrednost (DDV) 13.820.063 19.261.583  72 12.292.491 18.844.341  65 

Takse za obremenjevanje okolja 1.948.025 1.690.709  115 1.895.429 1.578.549  120 

Obveznosti za uvozne dajatve 6.015.036 1.044.849  - 3.894.108 52.137  - 

Prispevki za socialno varnost 562.209 413.531  136 239.352 216.180  111 

Druge obveznosti do države in drugih državnih institucij 2.411.947 2.177.767  111  1.933.168 2.010.637  96 

Obveznosti do zaposlencev 7.108.333 6.713.009  106 4.322.586 4.994.708  87 

Obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 405.100 424.227  95 405.100 424.227  95 

Obveznosti na podlagi predujmov in varščin 623.504 369.392  169 12.462.334 361.304  - 

Druge obveznosti 3.185.570 2.357.123  135 2.055.862 2.378.263  86 

Skupaj kratkoročne poslovne in druge obveznosti 236.601.092 217.302.738  109 309.227.463 282.626.479  109 
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42. Denarna sredstva iz poslovanja

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Dobiček pred davki (70.165.724) 66.325.932 - (81.080.293) 57.225.108 -

Prilagoditve za:

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev  31.951.075  27.499.583  116  21.822.247  21.749.484  100 

Amortizacija neopredmetenih sredstev  759.429  696.615  109  525.470  473.081  111 

(Dobiček) / izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih 
sredstev

 (1.879.716)  (49.156)  -  (1.995.683)  (47.078)  - 

Drugi (prihodki) / odhodki pri osnovnih sredstvih  3.432  10.931  31  2.017  (3.074)  - 

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje popravka vrednosti 
poslovnih terjatev

 (1.907.132)  145.665  -  (2.475.848)  932.964  - 

Neto odpis poslovnih terjatev  409.485  (268.560)  -  300.171  (268.809)  - 

Slabitev naložb 142.561.607  0  - 139.969.926  0  - 

Oslabitev / (odprava oslabitve) vrednosti zalog  100.031  (734.434)  -  72.737  (820.879)  - 

Odprava slabega imena  0  (15.356)  -  0  0  - 

Prihodki od sredstev v upravljanju  (65.400)  (65.400)  100  (52.262)  (52.262)  100 

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje rez. za zaslužke 
zaposlencev

 (567.956)  (59.998)  -  (330.134)  (66.491)  497 

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje drugih rezervacij  (1.275.299)  (5.141.573)  25  (1.486.721)  (5.135.750)  29 

Neto (zmanjšanje) / oblikovanje pasivnih časovnih 
razmejitev

1.174.585  39.144  -  899.902  (426.060)  - 

Neto zmanjšanje / (oblikovanje) aktivnih časovnih 
razmejitev

 (1.444.567)  (1.437.806)  100  (1.785.814)  (1.342.373)  133 

Neto primanjkljaji blaga  3.896.591  2.190.459  178  3.452.432  1.785.712  193 

Prodaja lastnih delnic  247.429  281.077  88  247.429  281.077  88 

Neto finančni (prihodki) / odhodki 15.985.555  (1.661.097)  - 10.635.627  (4.890.680)  - 

Delež v dobičku skupaj obvladovanih družb  (2.335.430)  (2.003.455)  117  0  0  - 

Delež v dobičku pridruženih družb (16.687.192)  (8.205.376)  203  0  0  - 

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend od odvisnih družb  0  0  -  (4.622.529)  (4.160.188)  111 

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

 0  0  -  (2.728.360)  (2.883.898)  95 

Fin. prih. iz naslova prejetih dividend od pridr. družb  0  0  -  (3.185.993)  (3.223.278)  99 

Spremembe v obratnem kapitalu brez vpliva povečanj 
ali zmanjšanj naložb v odvisne družbe

   Zaloge  (3.535.909)  (6.911.936)  51  (1.924.330)  (6.414.780)  30 

   Poslovne in druge terjatve  (3.864.748)  (35.402.825)  11  (20.608.245)  (40.293.491)  51 

   Terjatve iz naslova rokovnih poslov  (767.726)  (641.051)  120  (767.726)  (641.051)  120 

   Terjatve iz naslova blagovnih zamenjav  (420.855)  (139.174)  302  (708.363)  (277.282)  255 

   Poslovne in druge obveznosti (20.658.161)  (8.686.552)  238  28.385.421  11.927.223  238 

   Obveznosti iz naslova rokovnih poslov  6.779.301  (343.474)  -  6.779.301  (343.474)  - 

   Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav  461.364  287.510  160  775.817  460.423  169 

denar ustvarjen pri poslovanju  78.754.069  25.709.693  306  90.116.194  23.544.174  383 
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43. Izpeljani finančni inštrumenti

44. Bilančni dobiček

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Celotni znesek rokovnih (terminskih) pogodb

Celotni znesek v USD (nakup)  (165.207.908)  (168.717.064)  98  (165.207.908)  (168.717.064)  98 

Celotni znesek v EUR (nakup)  (10.743.445)  (37.280.908)  29  (10.743.445)  (37.280.908)  29 

Celotni znesek v USD (prodaja)  10.743.445  37.280.908  29  10.743.445  37.280.908  29 

Celotni znesek v EUR (prodaja)  171.660.369  168.795.254  102  171.660.369  168.795.254  102 

Pozitivni učinek vrednotenja po pošteni  
vrednosti rokovnih (terminskih) poslov

 1.435.280  667.553  215  1.435.280  667.553  215 

Negativni učinek vrednotenja po pošteni 
vrednosti rokovnih (terminskih) poslov

 (7.525.045)  (745.744)  -  (7.525.045)  (745.744)  - 

Celotni znesek zamenjav obrestnih mer  158.230.769  96.461.538  164  158.230.769  96.461.538  164 

Pozitivni učinek vrednotenja po pošteni  
vrednosti zamenjav obrestnih mer

34.108  951.691  4 34.108  951.691  4 

Negativni učinek vrednotenja po pošteni 
vrednosti zamenjav obrestnih mer

(5.160.936)  (84.693)  - (5.160.936)  (84.693)  - 

Učinek blagovnih zamenjav

Nerealizirana izguba  (748.874)  (594.510)  126  (748.874)  (594.510)  126 

Nerealiziran dobiček  985.646  134.087  735  985.646  134.087  - 

Realizirana izguba  (11.427.978)  (12.949.287)  88  (11.427.978)  (12.949.287)  88 

Realizirani dobiček  10.014.210  4.841.267  207  10.014.210  4.709.547  213 

petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007

Obvezna uporaba čistega dobička

Čisti poslovni izid (64.430.066)  45.822.279 

Kritje čiste izgube poslovnega leta v breme prenesenega dobička 12.219.773  0 

Kritje čiste izgube poslovnega leta v breme drugih rezerv iz dobička 52.210.293 0

Čisti dobiček po obvezni uporabi  0  45.822.279 

− oblikovanje drugih rezerv iz dobička  0  22.911.140 

Preostanek čistega dobička  0  22.911.140 

Ugotovitev bilančnega dobička

Preostanek čistega dobička  0  22.911.140 

+ preneseni čisti dobiček 0  9.924.842 

+ druge rezerve iz dobička  14.604.107  14.604.107 

bilančni dobiček 14.604.107  47.440.089 

Bilančni dobiček je sestavljen iz  drugih rezerv iz dobička v znesku 14.604.107 EUR.
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45. Posli s povezanimi osebami

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008
odstotek  

od skupno 2007
odstotek 

od skupno 2008
odstotek 

od skupno 2007
odstotek  

od skupno

Prihodki od prodaje:

Prihodki od prodaje odvisnim družbam - - - - 233.324.034 8,9555 % 121.114.091 6,2615 %

Prihodki od prodaje skupaj obvladovanim 
družbam 

228.627 0,0078 % 42.981 0,0020 % 227.437 0,0087 % 32.283 0,0017 %

Prihodki od prodaje pridruženim družbam 2.543.034 0,0862 % 2.005.235 0,0951 % 2.426.001 0,0931 % 1.895.230 0,0980 %

Nabavna vrednost prodanega blaga:

Nabavna vrednost prodanega blaga  
odvisnim družbam

- - - - 1.329.814.057 55,8234 % 936.124.661 54,0170 %

Nabavna vrednost prodanega blaga skupaj 
obvladovanim družbam 

556.621 0,0209 % 584.823 0,0312 % 556.621 0,0233 % 584.823 0,0337 % 

Nabavna vrednost prodanega blaga 
pridruženim družbam 

47.766.106 1,7934 % 14.511.289 0,7750 % 9.840.016 0,4131 % 2.092.260 0,1207 %

Stroški prodajanja:

Stroški prodajanja odvisnim družbam - - - - 22.403.463 15,3693 % 20.116.554 14,7521 %

Stroški prodajanja skupaj obvladovanim 
družbam

7.302.440 3,9686 % 6.830.533 4,798 % 7.302.440 5,0096 % 6.830.533 5,0090 %

Stroški prodajanja pridruženim družbam 112.471 0,0611 % 149.195 0,0978% 109.540 0,0751 % 146.673 0,1076 %

Stroški splošnih dejavnosti:

Stroški splošnih dejavnosti za odvisne družbe - - - - 1.636 0,0018 % 71 0,0003 %

Stroški splošnih dejavnosti za skupaj  
obvladovane družbe

900 0,0022 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %

Stroški splošnih dejavnosti za pridružene družbe 5.937 0,0142 % 5.637 0,0156 % 5.204 0,0056 % 5.006 0,0188 %

Finančni prihodki in odhodki  
iz deležev v družbah v skupini:

Finančni prihodki iz deležev - odvisne družbe - - - - 4.622.529 43,8700 % 4.160.188 40,5186 %

Finančni prihodki iz deležev - skupaj 
obvladovane družbe

2.424.603 12,5975 % 2.043.150 19,8915 % 2.728.360 25,8934 % 2.883.898 28,0880 %

Finančni prihodki iz deležev - pridružene družbe 16.822.058 87,4025 % 8.228.308 80,1085 % 3.185.993 30,2366 % 3.223.278 31,3934 %

Finančni odhodki iz deležev - skupaj 
obvladovane družbe

89.173 39,8024 % 39.695 63,3832 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %

Finančni odhodki iz deležev - pridružene družbe 134.866 60,1976 % 22.932 36,6168 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %

Finančni prihodki in odhodki za obresti:

Finančni prihodki iz obresti - odvisne družbe - - - - 1.565.531 14,4769 % 561.481 8,4480 %

Finančni prihodki iz obresti - skupaj 
obvladovane družbe

0 0,0000 % 682 0,0105 % 0 0,0000 % 682 0,0103 %

Finančni prihodki iz obresti - pridružene družbe 168.985 1,6107 % 186.985 2,8681 % 168.985 1,5627 % 186.985 2,8133 %

Finančni odhodki za obresti - odvisne družbe - - - - 1.730.997 7,1675 % 546.165 5,7285 %

Finančni odhodki za obresti - skupaj 
obvladovane družbe

30.016 0,0980 % 616 0,0049 % 30.016 0,1243 % 616 0,0065 %

Finančni odhodki za obresti - pridružene družbe 55.601 0,1816 % 88.979 0,7019 % 55.601 0,2302 % 88.979 0,9333 %

Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2007, v višini 5,90 EUR bruto 
na delnico, so bile izplačane leta 2008. Celotno izplačilo delničarjem je znašalo 
12.163.428 EUR.

Končne dividende za leto, ki se je končalo 31. 12. 2008, 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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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
31. december 

2008
odstotek  

od skupno
31. december 

2007
odstotek  

od skupno
31. december 

2008
odstotek  

od skupno
31. december 

2007
odstotek  

od skupno

Naložbe v družbe v skupini:

Naložbe v odvisne družbe - - - - 208.650.219 47,9297 % 137.348.899 36,3641 %

Naložbe v skupaj obvladovane družbe 16.587.067 11,4103 % 14.637.908 5,4189 % 56.098.000 12,8865 % 9.792.885 2,5927 %

Naložbe v pridružene družbe 128.782.444 88,5897 % 255.490.263 94,5811 % 170.576.930 39,1838 % 230.563.013 61,0432 %

Nekratkoročne finančne terjatve:

Nekratkoročne finančne terjatve  
do odvisnih družb

- - - - 7.482.246 83,9058 % 8.989.044 74,2480 %

Nekratkoročne finančne terjatve  
do pridruženih družb 

363.989 14,3613 % 1.923.941 61,7097 % 363.989 4,0818 % 1.923.941 15,8914 %

Nekratkoročne poslovne terjatve:

Nekratkoročne poslovne terjatve  
do odvisnih družb

- - - - 4.467 0,2587 % 15.292 0,6444 %

Nekratkoročne poslovne terjatve  
do skupaj obvladovanih družb

0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %

Kratkoročne poslovne terjatve:

Kratkoročne poslovne terjatve  
do odvisnih družb

- - - - 48.517.840 18,7060 % 29.082.020 12,5859 %

Kratkoročne poslovne terjatve  
do skupaj obvladovanih družb

217.701 0,0794 % 5.611 0,0023 % 217.701 0,0839 % 5.611 0,0024 %

Kratkoročne poslovne terjatve  
do pridruženih družb

456.403 0,1665 % 457.470 0,1908 % 436.232 0,1682 % 431.603 0,1868 %

Kratkoročne finančne terjatve:

Kratkoročna posojila dana  
odvisnim družbam

- - - - 958.246 49,0490 % 1.396.102 10,2892 %

Kratkoročna posojila dana skupaj 
obvladovanim družbam

0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0 0,0000 %

Kratkoročna posojila dana pridruženim 
družbam

19.707 0,6933 % 49.358 0,4051 % 19.707 1,0087 % 49.358 0,3638 %

Kratkoročni depoziti do  
3 mesecev

Kratkoročni depoziti do  
3 mesecev  do odvisnih družb

- - - - 5.024.627 99,9716 % 4.331.724 98,5916 %

Kratkoročne finančne 
obveznosti:

Kratkoročne finančne obveznosti  
do odvisnih družb

- - - - 8.578.178 6,4586 % 8.141.996 8,6540 %

Kratkoročne finančne obveznosti  
do skupaj obvladovanih družb

1.320.773 0,5797 % 69.250 0,0439 % 1.320.773 0,9944 % 69.250 0,0736 %

Kratkoročne finančne obveznosti  
do pridruženih družb

1.510.070 0,6627 % 1.586.232 1,0061 % 1.510.070 1,1369 % 1.586.232 1,6860 %

Kratkoročne poslovne 
obveznosti:

Kratkoročne poslovne obveznosti  
do odvisnih družb

- - - - 156.225.583 50,5213 % 162.902.725 57,6389 %

Kratkoročne poslovne obveznosti  
do skupaj obvladovanih družb

768.338 0,3339 % 737.940 0,3391 % 768.338 0,2485 % 737.940 0,2611 %

Kratkoročne poslovne obveznosti  
do pridruženih družb

8.481.704 3,5848 % 3.533.079 1,6237 % 388.465 0,1256 % 221.768 0,0785 %
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46. Prejemki članov nadzornega sveta in uprave ter zaposlenih po individualnih pogodbah  
 skupine Petrol

(v eur) neto izplačilo
Fiksni del  

prejemkov - bruto
gibljivi del  

prejemkov - bruto *
drugi prejemki 

bruto **
                  Skupaj 

bruto

Marko Kryžanowski, predsednik uprave 96.057 196.800 164.000 68.596 429.396

Igor Irgolič, podpredsednik uprave 73.575 149.954 125.000 72.080 347.034

Alenka Vrhovnik Težak, članica uprave 75.787 150.000 125.000 79.764 354.764

Boštjan Napast, član uprave 73.537 150.000 125.000 79.881 354.881

Bojan Herman, delavski direktor 37.084 68.744 0 867 69.611

SkupaJ preJemki članov uprave 356.040 715.498 539.000 301.188 1.555.686

(v eur) Sejnine drugi prejemki                   Skupaj

Viktor Baraga, predsednik 11.798 1.628 13.425

Bratož Andrej, član  9.075 0 9.075

Milan Podpečan, član 9.075 0 9.075

Matjaž Gantar, član 825 0 825

Aleš Marinček, član 8.250 0 8.250

Bojan Šrot, član 5.775 0 5.775

Samo Gerdin, član 9.075 0 9.075

Cvetka Žigart, članica 9.075 0 9.075

Ciril Pirš, član 7.425 0 7.425

SkupaJ preJemki članov nadzornega  Sveta 70.373 1.628 72.000

Prejemki članov nadzornega sveta

Prejemki članov uprave

Skupni znesek prejemkov izplačanih v letu 2008 zaposlenim po individualnih 
pogodbah, za katere se ne uporablja tarifni del kolektivne pogodbe (brez članov 
uprave), znaša v družbi Petrol d.d., Ljubljana 5.655.985 EUR, v skupini Petrol 
pa 7.597.156 EUR. 

Skupni znesek prejemkov izplačanih članom sveta delavcev v letu 2008 znaša v 
družbi Petrol d.d., Ljubljana 3.877 EUR, v skupini Petrol pa 11.174 EUR.

Skupni znesek prejemkov izplačanih drugim članom nadzornih svetov (brez 
izplačil članom nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana) je 28.929 EUR.

Na dan 31. 12. 2008 družba in skupina nimata terjatev ali obveznosti do članov 
nadzornega sveta.

Na dan 31. 12. 2008 družba in skupina nimata terjatev ali obveznosti do članov 
uprave, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki so izplačane v 
januarju 2009.

*  Izplačila v delnicah družbe Petrol d.d., Ljubljana
** Drugi prejemki vključujejo jubilejne nagrade, regres, obračunane bonitete, davke in prispevke za zavarovanje, uporabo službenega vozila in boniteto iz naslova razlike  
 med povprečno tržno ceno delnic v letu 2007 in tržno ceno delnic ob izplačilu v letu 2008.
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47. Nakupi družb, deležev in ustanovitve družb

(v eur)
knjigovodske vrednosti 

na dan nakupa
prerazporeditev 

nakupne vrednosti poštena vrednost

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva 39.313.305 29.592.400 68.905.705

Kratkoročna sredstva 39.890.928 39.890.928

 - Denar in denarni ekvivalenti 759.520 759.520

 - Druga kratkoročna sredstva 39.131.408 39.131.408

Nekratkoročne obveznosti 15.299.158 5.918.480 21.217.638

Kratkoročne obveznosti 59.884.691 59.884.691

Kapital 4.020.384 23.673.920 27.694.304

Nakup 51-odstotnega deleža družbe Euro - Petrol d.o.o. 14.124.095

Dobro ime 17.875.905

Nakupna cena 32.000.000

Prevzeta denarna sredstva  (759.520)

neto izplačilo za nakup deleža v kapitalu 31.240.480

euro – petrol d.o.o. 

Družba Petrol d.d., Ljubljana je februarja kupila 51-odstotni lastniški delež v 
družbi EURO-PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i 
prijevoz nafte i naftnih derivata.

Nakup družbe je imel naslednji vpliv na sredstva in obveznosti skupine Petrol 
na dan prevzema:

Če bi skupina Petrol kupila odvisno družbo na dan 1. 1. 2008, bi imela 
prihodke od prodaje v višini 2.982.383.420 EUR, čisto izgubo poslovnega 
leta pa 54.595.490 EUR. Delež skupine Petrol v izgubi odvisne družbe znaša 
148.272 EUR.

petrol toplarna hrastnik d.o.o.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je septembra kupila 100-odstotni lastniški delež 
v družbi Toplarna Hrastnik, podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo 
toplotne energije, d.o.o., Hrastnik, Ulica prvoborcev 5 A, 1340 Hrastnik.
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(v eur)

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva 1.714.900

Kratkoročna sredstva 373.164

 - Denar in denarni ekvivalenti 13.386

 - Druga kratkoročna sredstva 359.778

Nekratkoročne obveznosti 246.647

Kratkoročne obveznosti 374.474

Kapital 1.466.943

Nakup 100-odstotnega deleža družbe Toplarne Hrastnik d.o.o. 1.466.943

Dobro ime 704.068

Nakupna cena 2.171.011

Prevzeta denarna sredstva  (13.386)

neto izplačilo za nakup deleža v kapitalu 2.157.625

Če bi skupina Petrol kupila odvisno družbo na dan 1. 1. 2008, bi imela prihodke od 
prodaje v višini 2.951.364.687 EUR, čisto izgubo poslovnega leta pa 55.119.693 
EUR. Delež skupine Petrol v izgubi odvisne družbe znaša 52.988 EUR.

Nakup družbe je imel naslednji vpliv na sredstva in obveznosti skupine Petrol na 
dan prevzema:

petrol bonus

Petrol d.d. Ljubljana je v letu 2007 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. 

Skupaj obvladovana družba

Družba Petrol d.d., Ljubljana je ob ustanovitvi skupaj obvladovane družbe 
v letu 2007 sklenila opcijsko pogodbo, po kateri lahko Petrol d.d., Ljubljana 
peto leto po ustanovitvi družbe odkupi delež soustanovitelja. Uprava družbe 
ocenjuje, da je poštena vrednost opcijske pogodbe na dan 31. 12. 2008 
minimalna oziroma enaka nič.

odvisna družba

Družba Petrol d.d., Ljubljana je ob nakupu odvisne družbe v letu 2008 sklenila 
opcijsko pogodbo, po kateri lahko Petrol d.d., Ljubljana peto leto po ustanovitvi 
družbe odkupi nasprotni delež. Uprava družbe ocenjuje, da je poštena vrednost 
opcijske pogodbe na dan 31. 12. 2008 minimalna oziroma enaka nič.

za prodajo razpoložljiva sredstva 

Družba Petrol d.d., Ljubljana se je zavezala, da bo ob morebitnem pozivu 
vplačala dodatni kapital v investicijski sklad v višini 5.617.194 EUR. 
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48. Tveganja

Skupina petrol petrol d.d.

 31. december 2008  31. december 2007  31. december 2008  31. december 2007

(v eur)
knjigovodska 

vrednost
poštena 
vrednost

knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

Za prodajo razpoložljiva 
finančna sredstva

22.692.913 22.692.913 10.509.249 10.509.249 22.613.870 22.613.870 10.430.206 10.430.206

Finančne terjatve 5.376.944 5.376.944 15.390.068 15.390.068 10.871.084 10.871.084 25.398.045 25.398.045

Poslovne terjatve 290.081.851 290.081.851 241.713.622 241.713.622 261.097.972 261.097.972 233.441.963 233.441.963

Denarna sredstva 13.961.546 13.961.546 10.170.684 10.170.684 9.421.536 9.421.536 10.513.377 10.513.377

Bančna posojila in druge 
finančne obveznosti

(520.406.807) (520.406.807) (417.615.887) (417.615.887) (394.294.395) (394.294.395) (352.581.676) (352.581.676)

Poslovne obveznosti  (238.089.074)  (238.089.074)  (218.856.120)  (218.856.120)  (310.429.659)  (310.429.659)  (283.880.936)  (283.880.936)

Izpeljani finančni instrumenti  
(sredstva)

2.457.026 2.457.026 2.184.036 2.184.036 2.457.026 2.457.026 1.896.526 1.896.526

Izpeljani finančni instrumenti  
(obveznosti)

 (13.803.751)  (13.803.751)  (1.117.947)  (1.117.947)  (14.291.117)  (14.291.117)  (1.290.860)  (1.290.860)

SkupaJ Finančni 
inStrumenti

(437.729.352) (437.729.352) (357.622.295) (357.622.295) (412.553.683) (412.553.683) (356.073.356) (356.073.356)

Prikaz knjigovodske in poštene vrednosti finančnih inštrumentov

Kreditno tveganje

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Kratkoročne poslovne terjatve 288.221.308 239.207.602 120  259.371.137  231.068.890  112 

Od tega brez popravkov vrednosti

Terjatve do kupcev  289.751.988  247.788.559 117  261.559.232  239.995.834  109 

Od tega zavarovano

 - menice  23.347.870  29.690.821 79  11.358.073  22.480.872  51 

 - bančne garancije  16.351.979  19.519.406 84  10.342.495  16.031.822  65 

 - korporativne garancije 1.871.978  1.137.741 165  1.400.000  1.000.000  140 

 - zadolžnice 21.147.342  0 0            0 0 -

-  hipoteke in zastave 18.725.143  1.696.668 - 16.451.499  1.696.668 -

Skupina Petrol je izpostavljena različnim oblikam finančnih tveganj, ki jih 
ustrezne službe redno spremljajo in se nanje pravočasno odzivajo z ukrepi in 
uporabo različnih inštrumentov varovanja pred tveganji.

V letu 2008 smo se srečali s finančno krizo, katere poglavitni negativni 
učinki bodo vidni pri poslovanju šele v letu 2009. Ne glede na to je  uprava 
že  oktobra 2008 sprejela dodatne ukrepe, ki zadevajo predvsem  področje  
izterjave terjatev iz poslovanja, zniževanje obsega zalog, omejitev  investicijske 
dejavnosti in povečanje obsega kreditnih linij. 

Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju predstavljajo na dan poročanja 
kratkoročne poslovne terjatve. 
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008
  

2007
indeks 
08/07 2008 2007

indeks 
08/07

Dnevi vezave 

pogodbeni dnevi  38 38 100 39 40 98

dnevi zapadlih terjatev 15 17 88 14 17 82

vse terjatve 53 55 96 53 57 93

Glavni 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.  Skupina 
Petrol 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 opravlja stalen nadzor nad celotno izpostavljenostjo do kupcev ter je 
hkrati v pomoč terenu pri izterjavi. 

Sistem nadzora nad kreditnim tveganjem izpopolnjuje skupina Petrol vsako 
leto. V letu 2008 je skupina Petrol zaradi pričakovanj, da se bo povečala 
plačilna nedisciplina, zaostrila kreditne kriterije in zahtevala od kupcev večji 
obseg instrumentov zavarovanja (bančne garancije, hipoteke, zastave). 

Na podlagi sprememb zakona o izvršbi in zavarovanju se je v letu 2008 
oblikoval Centralni oddelek za verodostojno listino – CoVL v okviru 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki omogoča vložitev predloga za izvršbo v 
elektronski obliki.  Družbi Petrol d.d., Ljubljana se je uspela dogovoriti z njimi 
in  prilagoditi  računalniško podporo,  tako da vlaga izvršbe avtomatizirano. 
Postopek od vložitve izvršbe do prejetja izvršbe (če se dolžnik ne pritoži) se je 
časovno skrajšal s skoraj enoletnega čakanja na izvršbo na kratkih 18 dni.

V letu 2007 je skupina Petrol prekinila pogodbo z Zavarovalnico Triglav za 
zavarovanje prodaje na plačilno kartico Magna fizičnim osebam. Na podlagi 
dolgoletnih izkušenj z izterjavo pravnih oseb je skupina Petrol organizirala  
lastno izterjavo in prilagodila navodilo o upravljanju s terjatvami iz poslovanja 
do fizičnih oseb iz naslova Magna kartice. Na podlagi podatkov iz leta 
2008 družba ugotavlja, da je bila ta poslovna poteza zelo uspešna, ker so 
odpisi neizterljivih terjatev do fizičnih oseb bistveno nižji, kot bi bili stroški 
zavarovanja.

Stopnjo obvladovanja terjatev meri skupina Petrol prek doseganja kriterijev dni 
vezave terjatev. 
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Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva

22.692.913 10.509.249 216 22.613.870 10.430.206 217

Kratkoročne finančne terjatve 2.842.426 12.202.811 23  1.953.649  13.291.270  15 

od tega zavarovano

 - z deleži družb 0  9.857.094 -  0  9.857.094  - 

 - zastava na premičninah in nepremičninah 0  2.040.393 -  0  2.040.393  - 

Likvidnostno tveganje

Kreditno tveganje obstaja tudi pri finančnih sredstvih, ki so namenjena za 
prodajo, in pri kratkoročnih finančnih terjatvah. Obseg teh naložb  je vrednostno 
glede na celoten obseg bilance stanja manjši in ne predstavlja velikega tveganja. 
Gre za naložbe v delnice, obveznice in sklade v višini 22.613.870 EUR v družbi 
Petrol d.d., Ljubljana in 22.692.913 EUR v skupini Petrol.

Likvidnostno tveganje upravlja skupina Petrol z:
  enotnim in centraliziranim vodenjem zakladništva na ravni skupine Petrol,
  enotnim pristopom do bank doma in v tujini,
  računalniško podprtim sistemom vodenja denarnega toka tako za matično 

družbo kot tudi za vse odvisne družbe
  in s centraliziranim zbiranjem prostih denarnih sredstev prek cash-poolinga. 

Polovico celotnih prihodkov ustvari skupina Petrol 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 skupina Petrol v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse 
svoje zapadle obveznosti. Zaradi rasti cen nafte je skupina Petrol že pred 
poletjem 2008 uspela povečati obseg kreditnih linij v tujini, kar ji je jeseni ob 
znižanju cen nafte in  finančni krizi zelo koristilo. Večina bank je namreč zaradi 
težav z lastno likvidnostjo  zelo omejila kreditno aktivnost  in financirala  samo 
dolgoletne dobre poslovne partnerje, in to samo v že odobreni višini. 

Vse obveznosti so vključene v računalniško podprt načrtovani denarni tok 
matične družbe,  ki je pripravljen dnevno za tri mesece vnaprej, tako da je 
zagotovljeno načelo previdnosti. Sistem omogoča skupini Petrol tudi ročen 
vnos prilivnih in odlivnih postavk denarnega toka, tako da je denarni tok voden 
optimalno. Zaradi finančne krize posveča skupina Petrol še večjo pozornost  
pripravi načrtov, kar omogoča pravočasno napoved morebitnih likvidnostnih 
presežkov oz. primanjkljajev in optimalno vodenje le-teh.
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petrol d.d.

 31. december 2007

(v eur) eur uSd Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve 230.014.372 1.054.518 231.068.890

Kratkoročne poslovne obveznosti (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)

Tečajno in cenovno tveganje

petrol d.d.

 31. december 2008

(v eur) eur uSd Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve 257.372.321 1.998.816 259.371.137

Kratkoročne poslovne obveznosti (145.661.325) (163.566.138) (309.227.463)

Finančne obveznosti (407.349.272) (1.236.240) (408.585.512)

izpostavljenost bilance stanja (295.638.276) (162.803.561) (458.441.837)

Skupina petrol

 31. december 2008

(v eur) eur uSd hrk bam rSd chF Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve 226.567.347 4.968.650 40.410.859 15.395.638 878.814 0 288.221.308

Kratkoročne poslovne obveznosti (146.685.992) (64.687.822) (19.440.400) (5.130.917) (655.961) 0 (236.601.092)

Finančne obveznosti (426.623.577) (88.370.359) (15.111.050) 0 0 (4.105.570) (534.210.556)

izpostavljenost bilance stanja (346.742.222) (148.089.531) 5.859.409 10.264.721 222.853 (4.105.570) (482.590.340)

Skupina petrol

 31. december 2007

(v eur) eur uSd hrk bam rSd chF Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve 211.973.180 1.075.394 12.647.915 12.820.849 690.264 0 239.207.602

Kratkoročne poslovne obveznosti (149.407.082) (59.821.935) (5.838.787) (1.504.088) (730.846) 0 (217.302.738)

Finančne obveznosti (356.036.001) (62.662.740) 0 0 (35.093) 0 (418.733.834)

izpostavljenost bilance stanja (293.469.903) (121.409.281) 6.809.128 11.316.761 (75.675) 0 (396.828.970)

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

6 mesecev ali manj 181.685.597 132.089.531 138 93.911.657 69.031.294 136

6-12 mesecev 45.801.591 25.855.777  177 38.906.916 25.051.990  155 

1-5 let 275.906.357 215.325.932  128 247.915.702 214.326.658  116 

več kot 5 let 30.817.011 45.462.594  68 27.851.237 45.462.594  61 

SkupaJ Finančne obveznoSti 534.210.556  418.733.834  128 408.585.512  353.872.536  115 

Večina finančnih obveznosti iz prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil je na 
ravni matične družbe, ki ima tudi večino prihodkov. 
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za 1 eur  31. december 2008  31. december 2007

USD  1,4098  1,4692 

HRK  7,3348  7,3308 

BAM 1,9558  1,9558 

RSD  89,3718  82,8740 

Skupina petrol petrol d.d.

 31. december
 2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

Odprti rokovni posli 

v EUR 160.916.924 131.514.346 122  160.916.924  131.514.346  122 

izvirno v USD 217.764.000 193.106.000 113  217.764.000  193.106.000  113 

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:

Varovanje poteka v skladu s pravilnikom o upravljanju s cenovnimi in tečajnimi 
tveganji v skupini Petrol, ki pa je pripravljen na podlagi uredbe o oblikovanju cen 
naftnih derivatov.  Obseg varovanja je celotna nabava naftnih derivatov. Sistem 
varovanja se ni spremenil, ker se tudi uredba ni spreminjala. 
Inštrument, ki ga skupina Petrol uporablja za varovanje tečaja USD, ki ga 
priznava »model cen«, so  terminske (forward) pogodbe, in to s slovenskimi 
bankami.  

Glede na to, da so partnerji pri sklepanju terminskih pogodb za varovanje 
tečajnega tveganja prvovrstne slovenske banke, skupina Petrol ocenjuje, da ne 
obstaja tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.

Za varovanje cene naftnega derivata uporablja skupina Petrol predvsem blagovne 
swape (menjava variabilne cene za fiksno ceno). Partnerji so svetovne finančne 
inštitucije in banke ali pa dobavitelj blaga, zato skupina Petrol meni, da ne 
obstaja tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.
Skupina Petrol je izpostavljena  tečajnim tveganjem tudi pri poslovanju z 
odvisnimi družbami v JV Evropi. Gre za spremembe pri tečaju HRK/EUR, ker 
prodajamo blago v EUR na Hrvaško, in pri tečaju RSD/EUR, ker ima odvisna 
družba v Srbiji bančni kredit v EUR. Glede na to, da je zavarovanje teh tečajev 
zaradi nelikvidnega trga predrago in ker gre v primerjavi s celotnim poslovanjem 
skupine Petrol za manjši del poslovanja, skupina Petrol meni, da iz tega naslova 
ni izpostavljena velikim tveganjem. 
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Obrestno tveganje

Pri financiranju investicijske dejavnosti in tekočega poslovanja  se pojavlja 
obrestno tveganje, saj sklepa skupina Petrol dolgoročne in kratkoročne kreditne 
pogodbe z obrestno osnovo Euribor, ki se dnevno spreminja. Obrestno varovanje 
je vodeno v skladu s politiko skupine Petrol glede varovanja poslovnih tveganj, 
ki je opredeljena v pravilniku o upravljanju s poslovnimi tveganji in navodilu za 
varovanje obrestnega tveganja.

Varovanje denarnega toka poteka:
  delno prek tekočega poslovanja, s tem da ima skupina Petrol obrestno mero 

pri  terjatvah iz poslovanja vezano na Euribor,
  delno prek finančnega trga, s tem da se obrestna mera pri  depozitih v banke 

veže na Euribor, in
  delno prek terminskega trga s sklepanjem obrestnih zamenjav.

Namen varovanja s sklepanjem izvedenih finančnih inštrumentov  je fiksiranje 
obrestne mere, tako da se doseže nespremenljiv denarni tok (varovanje 
denarnega toka) v višini  fiksne obrestne mere povečane še za obrestno 
maržo. Zato  dobiček ali izgubo iz inštrumenta za varovanje pred tveganjem, 
ki je opredeljeno kot uspešno varovanje pred tveganjem, družba pripozna 
neposredno v kapitalu. 

Za varovanje tveganja spremembe obrestne mere uporablja družba več 
finančnih inštrumentov, med njimi je najpogostnejši  »IRS« interest rate 
swap oz. obrestna zamenjava. Poleg tega pa uporablja še nekaj izvedenih 
inštrumentov, ki temeljijo na IRS (ovratnica, IRS s trigerji, IRS z možnostjo 
preklica). 

Partnerji so prvovrstne slovenske banke, zato družba ocenjuje, da ne obstaja 
tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur)
 31. december 

2008
 31. december 

2007
indeks 
08/07

 31. december 
2008

 31. december 
2007

indeks 
08/07

6 mesecev ali manj 2.000.000 0 - 2.000.000 0 -

6-12 mesecev 15.230.769 0 - 15.230.769 0  - 

1-5 let 141.000.000 81.461.538 173 141.000.000 81.461.538  211 

več kot 5 let 0 15.000.000 - 0 15.000.000  - 

SkupaJ obreStne zamenJave  158.230.769  96.461.538  164  158.230.769  96.461.538  164 
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Tveganja spremembe obrestne mere

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007 2008 2007

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri

Finančne terjatve 0 0 0 0

Finančne obveznosti 0 0 0 0

Celotni znesek zamenjav obrestnih mer 158.230.769 96.461.538 158.230.769 96.461.538

Neto finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri 158.230.769 96.461.538 158.230.769 96.461.538

Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri

Finančne terjatve 5.376.944 15.390.068 10.871.084 25.398.045

Finančne obveznosti (534.210.556) (418.733.834) (408.585.512) (352.581.676)

Neto finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri (528.833.612) (403.343.766) (397.714.428) (327.183.631)

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007 2008 2007

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt 3.706.028 3.068.822 2.394.837 2.320.130

Variabilnost denarnega toka (neto) - 200 bt 7.412.057 6.137.645 4.789.673 4.640.259

Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt ali 200 bt

Skupina petrol petrol d.d.

(v eur) 2008 2007 2008 2007

Variabilnost denarnega toka (neto) - 100 bt (3.706.028) (3.068.822) (2.394.837) (2.320.130)

Variabilnost denarnega toka (neto) - 200 bt (7.412.057) (6.137.645) (4.789.673) (4.640.259)

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt ali 200 bt

izpostavljenost

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere skupine Petrol in družbe 
Petrol d.d., Ljubljana je bila naslednja:

analiza občutljivosti denarnega toka pri inštrumentih 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 vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo 
nespremenjene. Pri izračunu so finančni inštrumenti po variabilni obrestni 
meri zmanjšani še za celotni znesek zamenjav obrestnih mer (gornja tabela in 
pojasnilo 41 - izpeljani finančni inštrumenti). Analiza je pripravljena za obe leti 
na enak način.

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri
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Sprememba čistega poslovnega izida pri povečanju za 100 bt ali 200 bt

Sprememba čistega poslovnega izida pri zmanjšanju za 100 bt ali 200 bt

Pogodbe za dolgoročna posojila vključujejo določila o finančnih zavezah, ki 
jih mora izpolnjevati skupina Petrol v času veljavnosti posojila. Vsebinsko 
delimo finančne zaveze na dva dela. Zaveze, ki preverjajo optimalnost strukture 
financiranja družbe, in zaveze, ki preverjajo uspešnost poslovanja glede na višino 
zadolžitve. Zaradi finančne krize in posledično slabitve naložb družb skupine 
Petrol bodo ob zaključnem računu 2008 določene finančne zaveze kršene. 

V skladu z določili dolgoročnih posojilnih pogodb se bomo z bankami, kjer 
bodo določila finančnih zavez zaradi finančne krize kršena, dogovarjali o 
vsebini finančnih zavez in si prizadevali za ohranitev kreditnih pogojev. Glede 
na to, da je trenutna in pričakovana obrestna osnova 6 M Euribor bistveno nižja 
glede na leto 2008, ocenjujemo, da nam ne bo treba povečati obrestne odhodke 
iz tega naslova v skupini Petrol in s tem obrestnega tveganja.

49. Pogojne obveze družbe Petrol d.d., Ljubljana in skupine Petrol

možne obveznosti za dana jamstva

Družba Petrol d.d., Ljubljana je za obveznosti podjetij v skupini Petrol izdala 
garancije, ki na dan 31. 12. 2008 skupaj znašajo 439.159.823  EUR,  od tega  
263.498.817 EUR izdanih bankam za zavarovanje plačila kreditnih linij in 
dolgoročnih kreditov  in 175.661.006 izdanih drugim, predvsem dobaviteljem za 
zavarovanje plačila blaga, za vračilo avansa in za opravljene storitve. Na dan 31. 
12. 2008 znaša vrednost izkoriščenega dela garancij 341.045.681  EUR, in sicer:

  za Cypet-Trade Ltd, Limassol, Ciper 134.602.931  EUR, od tega 90.734.506 
EUR za zavarovanje obveznosti iz naslova odobrenih kreditnih linij,

  za Petrol-Trade, Handelsges. m.b.H., Dunaj, Avstrija 3.221.021 EUR,
  za Petrol Trgovina d.o.o., Zagreb 17.853.068  EUR, od tega  9.181.818 EUR 

za zavarovanje odplačila dolgoročnih kreditov pri bankah,
  za Aquasystems d.o.o., Maribor 911.309 EUR,
  za Petrol Tehnologija, d.o.o. 17.752  EUR, 
  za Petrol BH Oils Company d.o.o., Sarajevo 51.129 EUR,
  za Petrol - Bonus d.o.o., Cetinje 154.500.000 EUR ,
  za Petrol Beograd d.o.o., Beograd 5.000.000 EUR,
  za Euro - Petrol d.o.o., Reka 24.085.545 EUR,
  za Rodgas AD Bačka Topola 300.000 EUR, 
  za Petrol Energetika, d.o.o., Ravne 172.199 EUR,
  za Bio goriva d.o.o., Rače 330.727 EUR.

Družba Petrol, d.d., Ljubljana je izdala druge garancije, ki na dan 31. 12. 2008 
skupaj znašajo 4.679.762  EUR. Garancije se večinoma nanašajo na garancije za 
dobro izvedbo del pri udeležbi na javnih razpisih. 
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Skupina Petrol pa je izdala še druge garancije v višini 7.768.687  EUR. Izdane 
druge garancije skupine Petrol, predvsem storitvene, znašajo tako na dan 31. 12. 
2008  skupaj  12.448.449 EUR.

Poleg zgoraj navedenih garancij družba Petrol, d.d., Ljubljana jamči tudi za 
obveznosti na podlagi izdanih bianco menic za poroštvo odvisnim podjetjem 
Petrol BH Oils Company d.o.o. Sarajevo, 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. 2008 znaša 14.429.672  EUR.

možne obveznosti iz naslova tožb

Proti družbi Petrol d.d., Ljubljana kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek 
sodišča tožbe v skupnem znesku 1.811.789,56 EUR. Zamudne obresti od toženih 
zneskov na dan 31. 12. 2008 znašajo 2.705.407 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. 2008 znašajo 
1.496.927 EUR, na dan 31. 12. 2007 pa so znašale 1.243.697 EUR. Poleg tega 
ima družba oblikovane tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od 
toženih zneskov, ki na dan 31. 12. 2008 znašajo 2.663.772 EUR, na dan 31. 12. 
2007 pa so znašale 2.533.691 EUR. 

Proti skupini Petrol kot toženi stranki in dolžniku potekajo prek sodišča tožbe v 
skupnem znesku 2.664.387 EUR. Zamudne obresti od toženih zneskov na dan 
31. 12. 2008 znašajo 2.739.222 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. 2008 znašajo 2.099.593 
EUR, na dan 31. 12. 2007 pa so znašale 1.358.683 EUR. Poleg tega ima skupina 
Petrol oblikovane tudi kratkoročne rezervacije za zamudne obresti od toženih 
zneskov, ki na dan 31. 12. 2008 znašajo 2.697.587 EUR, na dan 31. 12. 2007 
pa so znašale 2.554.984 EUR. Poleg tega ima skupina Petrol oblikovane tudi 
dolgoročne rezervacije za pravne postopke, ki na dan 31. 12. 2008 znašajo 22.008 
EUR, na dan 31. 12. 2007 pa so znašale 433.043 EUR.

tuje blago na zalogi

Skupina Petrol in Petrol d.d., Ljubljana imata na dan 31. 12. 2008 zaloge 
blagovnih rezerv Republike Slovenije v višini 68.927.408 EUR. Na dan 31. 12. 
2008  ima družba Petrol d.d., Ljubljana blago prejeto v komisijsko prodajo v višini 
33.971.632,93 EUR, skupina Petrol pa v višini 34.422.887 EUR. Komisijsko blago 
je izkazano po nabavnih cenah, zaloga blagovnih rezerv pa po kalkulativnih cenah.

50. Dogodki po datumu bilance stanja

Po datumu bilance stanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane 
izkaze v letu 2008.



Priloga k letnemu poročilu 
družbe Petrol d.d., Ljubljana  
za leto 2008
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 2008 pripravila bilanco stanja na dan 
31. 12. 2008 in izkaz poslovnega izida v letu 2008, 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. 



RAČUNOVODSKO POROČILO 2008277

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2008

(v eur)

dobava  
zemeljskega 

plina

dejavnost  
sistemskega 

operaterja 
distribucijskega 

omrežja zp

dejavnost  
čiščenja 

komunalnih 
in odpadnih 

padavinskih voda
tržna  

dejavnost SkupaJ

SREDSTVA

Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva

Neopredmetena sredstva 0 1.458.438 1.172.359 1.269.209 3.900.006

Opredmetena osnovna sredstva 0 16.176.802 6.279.713 278.913.436 301.369.951

   Zemljišča 0 2.879 0 90.397.480 90.400.359

   Zgradbe 0 15.890.762 3.189.661 150.322.548 169.402.971

   Druga oprema 0 57.810 3.023.078 20.452.979 23.533.867

   Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 0 225.351 66.974 17.740.429 18.032.754

Naložbene nepremičnine 0 0 0 16.003.040 16.003.040

Naložbe v odvisne družbe 0 0 0 208.650.219 208.650.219

Naložbe v skupaj obvladovane družbe 0 0 0 56.098.000 56.098.000

Naložbe v pridružene družbe 0 0 0 170.576.930 170.576.930

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 0 0 0 22.613.870 22.613.870

Finančne terjatve 0 0 0 8.917.435 8.917.435

Poslovne terjatve 0 421.553 0 1.305.282 1.726.835

Odložene terjatve za davek 0 0 986 29.642.155 29.643.141

0 18.056.794 7.453.058 793.989.578 819.499.428

Kratkoročna sredstva

Zaloge 0 33.671 0 72.429.602 72.463.273

Finančne terjatve 0 0 0 1.953.649 1.953.649

Poslovne terjatve 1.269.507 411.627 604.705 257.085.298 259.371.137

   do kupcev 1.230.373 398.970 570.582 248.293.601 250.493.526

   do države 39.134 12.657 34.123 8.061.302 8.147.216

   do drugih 0 0 0 730.395 730.395

Terjatve za davek od dohodka 0 0 0 0 0

Finančna sredstva po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida

0 0 0 2.455.034 2.455.034

Denar in denarni ekvivalenti 16.183 5.232 6.595 9.393.526 9.421.536

Aktivne časovne razmejitve in druga sredstva 78.264 25.243 0 4.013.351 4.116.858

1.363.954 475.773 611.300 347.330.459 349.781.487

SkupaJ SredStva 1.363.954 18.532.567 8.064.358 1.141.320.038 1.169.28.916
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(v eur)

dobava  
zemeljskega 

plina

dejavnost  
sistemskega  

operaterja 
distribucijskega 

omrežja zp

dejavnost  
čiščenja 

komunalnih 
in odpadnih 

padavinskih voda
tržna  

dejavnost SkupaJ

kapital in obveznoSti

Kapital

Vpoklicani kapital  (75.616) 6.846.437 1.985.962 43.484.194 52.240.977

Kapitalske rezerve  (117.229) 10.614.319 3.078.920 67.415.375 80.991.385

Zakonske rezerve 0 0 0 61.749.884 61.749.884

Rezerve za lastne delnice 0 0 0 2.604.670 2.604.670

Lastne delnice 0 0 0  (2.604.670)  (2.604.670)

Druge rezerve iz dobička 0 0 0 113.008.754 113.008.754

Rezerve za varovanja pred tveganjem 0 0 0 (5.211.970) (5.211.970)

Rezerve iz naslova prevrednotenja finančnih naložb 127.598 0 0 97.096.631 97.224.229

Preneseni čisti poslovni izid 127.596  (1.056.101) (67.835) 996.340 0

Čisti poslovni izid poslovnega leta 346.399 (263.877) 0 (82.522) 0

408.748 16.140.778 4.997.047 378.459.686 400.003.259

Nekratkoročne obveznosti

Rezervacije za zaslužke zaposlencev 0 0 10.306 1.483.268 1.493.574

Druge rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 0 227.565 0 14.705.584 14.933.149

Finančne obveznosti 0 262.459 2.950.706 272.553.774 275.766.939

Poslovne obveznosti 0 1.202.196 0 0 1.202.196

Odložene obveznosti za davek 0 0 0 24.438.059 24.438.059

0 1.692.220 2.961.012 313.180.685 317.833.917

Kratkoročne obveznosti

Finančne obveznosti 0 0 0 132.818.574 132.818.573

Poslovne in druge obveznosti 954.543 387.301 101.557 307.784.062 309.227.463

   do družb v skupini 883.858 185.949 13.186 155.142.590 156.225.583

   do dobaviteljev 49.572 142.263 49.940 85.286.143 85.527.918

   do zaposlencev 0 0 29.826 4.292.760 4.322.586

   do države 21.113 6.827 8.605 60.263.435 60.299.980

   druge 0 52.262 0 2.799.134 2.851.397

Obveznosti za davek od dohodka 663 0 373 111.973 113.008

Pasivne časovne razmejitve 0 312.268 4.369 8.968.058 9.284.695

955.206 699.569 106.299 449.682.667 451.443.739

SkupaJ obveznoSti 955.206 2.391.789 3.067.311 762.863.352 769.277.656

SkupaJ kapital in obveznoSti 1.363.954 18.532.567 8.064.358 1.141.320.038 1.169.280.916



RAČUNOVODSKO POROČILO 2008279

Bilanco stanja na dan 31. 12. 2008 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, kjer pa so 
razdeljene 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 osnovi kalkulacije prodajne cene. Kratkoročne poslovne terjatve 
do države za terjatve DDV se delijo po ključu 1,

  denar in denarni ekvivalenti so razdeljeni po ključu 2,
  aktivne časovne razmejitve in druga sredstva so razdeljeni tako, kot so 

dejansko knjiženi na stroškovna mesta,
  vpoklicani kapital in kapitalske rezerve so glede na razhajanja med sredstvi in 

obveznostmi do virov sredstev razdeljeni glede na primanjkljaj ali presežek 
do izenačitve sredstev in virov sredstev po posameznem profitnem centru,

  preneseni čisti poslovni izid smo prenesli glede na ločene izkaze iz preteklih 
let,

  čisti poslovni izid poslovnega leta je izračunan v izkazu poslovnega izida 
tekočega leta,

  rezervacije za zaslužke zaposlencev so razdeljene po ključu 4,
  dolgoročno odloženi prihodki so knjiženi neposredno po stroškovnih mestih,
  dolgoročne finančne obveznosti so pripoznane iz naslova dolgoročnih 

kreditov in so na posamezno dejavnost razdeljene na podlagi ključa 3,
  dolgoročne poslovne obveznosti so knjižene neposredno na posamezno 

dejavnost,
  kratkoročne poslovne obveznosti, ki se nanašajo na obveznosti do 

dobaviteljev, so razdeljene tako, kot so dejansko knjižene na stroškovna 
mesta; kratkoročne poslovne obveznosti do države za obveznosti DDV, taks 
in trošarina 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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Izkaz poslovnega izida za leto, končano 31. decembra 2008

(v eur)

dobava 
zemeljskega 

plina

dejavnost 
sistemskega 

operaterja 
distribucijskega 

omrežja zp

dejavnost  
čiščenja  

komunalnih 
in odpadnih 

padavinskih voda
tržna 

dejavnost SkupaJ

Čisti prihodki od prodaje  4.460.040  1.461.688  1.623.754  2.597.825.136  2.605.370.618 

Nabavna vrednost prodanega blaga  (4.117.652)  0  0  (2.378.062.619)  (2.382.180.271)

Neto dobiček/(izguba) blagovnih zamenjav  0  0  0  (1.176.996)  (1.176.996)

Kosmati poslovni izid od prodaje  342.388  1.461.688  1.623.754  218.585.521  222.013.351 

Stroški materiala  0 (397.617) (225.933)  (8.828.279) (9.451.829)

Stroški storitev  0 (682.477) (222.283)  (113.846.984) (114.751.744)

Stroški dela  0  0 (155.957)  (22.610.149) (22.766.106)

Amortizacija  0 (701.460) (558.293)  (21.087.964) (22.347.717)

Odpisi (100) (32) (10.881) (140.692.797) (140.703.810)

Drugi stroški  0 (41)  (1.900)  (2.577.534) (2.579.475)

Stroški iz poslovanja  (100)  (1.781.627)  (1.175.247) (309.643.707) (312.600.681)

Drugi poslovni prihodki  4.180  80.363  0  8.370.676  8.455.219 

Drugi poslovni odhodki  0 (6.503)  0  (736.295) (742.798)

Poslovni izid iz poslovanja  346.468  (246.079)  448.507 (83.423.805) (82.874.910)

Finančni prihodki iz dividend odvisnih,  
pridruženih in skupaj obvladovanih družb

 0  0  0 10.536.882 10.536.882

Drugi finančni prihodki  0  0  0 98.213.443 98.213.443

Drugi finančni odhodki  (69)  (17.797)  (256.945) (106.680.898) (106.955.709)

Poslovni izid pred davki  346.399  (263.876)  191.562 (8.354.378) (81.080.293)

Obračunani davek (62.113)  0 (34.936) (10.489.539) (10.586.588)

Odloženi davki  (708)  (281)  (104.450) 27.342.254 27.236.815

Čisti poslovni izid poslovnega leta 283.579  (264.157) 52.176 (64.501.664) (64.430.066)

Legenda ključev:

Ključ  1:  Osnova za izračun ključa 1 so stroški poslovanja 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 na   
 posameznem profitnem centru.
Ključ  4:  Osnova za izračun ključa 4 so stroški dela v obdobju tekočega leta.
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Izkaz poslovnega izida za leto 2008 je družba Petrol d.d., Ljubljana razdelila 
takole:

  čisti prihodki od prodaje so razdeljeni tako, kot so dejansko knjiženi na 
stroškovna mesta, 

  nabavna vrednost prodanega blaga  je razdeljena tako, kot je dejansko 
knjižena na stroškovna mesta,

  stroški materiala in storitev so razdeljeni tako, kot so dejansko knjiženi na 
stroškovna mesta,

  stroški dela so razdeljeni na podlagi ključa 4; osnova za izračun ključa je 
razmerje med populacijskimi enotami čistilnih naprav,

  stroški amortizacije 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. 2008,

  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,

  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, kjer pa so razdeljene 
sorazmerno oblikovanim popravkom terjatev.
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koncesije skupine petrol

gradnja centralne čistilne naprave in čiščenje odpadnih voda 
iz kanalizacijskega omrežja

Skupina Petrol ima koncesijski pogodbi z občinama Murska Sobota in Mežica. 
Veljavnost pogodb je 25 in 15 let, po prenehanju koncesijske pogodbe bodo 
vse koncesionarjeve pravice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila prenesena 
na koncedenta. Koncesijska pogodba preneha z iztekom koncesijske dobe. 
Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2008 
znaša 6.279.713,31 EUR.

gradnja, upravljanje in oskrba z zemeljskim plinom iz omrežja

Skupina Petrol ima koncesijske pogodbe z občinami Trzin, Mengeš, Domžale, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje, Komenda, 
Vodice, Beltinci, Rogatec, Tržič, Turnišče, Odranci, Radovljica, Sežana, 
Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd in Bačka Topola. Veljavnost 
pogodb je od 25 do 30 let, po prenehanju koncesijske pogodbe omrežje 
neodplačno preide v last koncedenta, razen koncesije v Bački Topoli, ki je 
dobljena za nedoločen čas. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih 
sredstev na dan 31. 12. 2008 znaša 41.960.025,10 EUR.

gradnja in upravljanje omrežja ter distribucija utekočinjenega 
naftnega plina za potrebe široke potrošnje, industrije in 
drugih uporabnikov

Skupina Petrol ima koncesijske pogodbe z občinami Idrija, Semič, Ilirska 
Bistrica, Postojna in Divača. Veljavnost pogodb je od 20 do 30 let, po 
prenehanju koncesijske pogodbe omrežje neodplačno preide v last koncedenta. 
Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2008 
znaša 2.637.061,97 EUR.

Koncesije družbe Petrol d.d., Ljubljana

gradnja centralne čistilne naprave in čiščenje odpadnih voda 
iz kanalizacijskega omrežja

Družba Petrol d.d., Ljubljana ima koncesijski pogodbi z občino Murska Sobota 
in Mežica. Veljavnost pogodb je 25 in 15 let, po prenehanju koncesijske 
pogodbe bodo vse koncesionarjeve pravice, obveznosti, odgovornosti in 
pooblastila prenesena na koncedenta. Koncesijska pogodba preneha z iztekom 
koncesijske dobe. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 
31. 12. 2008 znaša 6.279.713,31 EUR.
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gradnja, upravljanje in oskrba z zemeljskim plinom iz omrežja

Družba Petrol d.d., Ljubljana ima koncesijske pogodbe z občinami Trzin, 
Mengeš, Domžale. Veljavnost pogodb je 30 let, po prenehanju koncesijske 
pogodbe omrežje neodplačno preide v last koncedenta. Neodpisana vrednost 
opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2008 znaša 16.176.802,70 EUR.
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Pomembnejši dogodki in dosežki
APRIL 2008

Pokroviteljstvo Dnevov energetikov 
2008 v Portorožu

Petrol d.d., Ljubljana je bil ponovno generalni 
pokrovitelj tradicionalnega srečanja 
energetikov. Dnevi energetikov 2008 so bili 
pripravljeni v sodelovanju s Centrom za 
energetsko učinkovitost z Instituta Jožef 
Štefan in ministrstvom za okolje in prostor. 
Potekali so pod naslovom »Kako bolje 
izkoristiti energijo: energetska učinkovitost, 
prioriteta trajnostnega razvoja vsakega 
gospodarstva«.

Sejem Avto in vzdrževanje v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je predstavil na sejmu 
Avto in vzdrževanje, ki je edina specializirana 
prireditev na področju avtoservisne dejavnosti 
v Sloveniji.

Petrol – Otroci odraslim tudi na 
spletu

V sklopu projekta »Otroci odraslim«, ki že 
osemnajsto leto spodbuja ustvarjalnost pod 
okriljem družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 
zaživela tudi spletna stran: 
www.otrociodraslim.si. Obiščite jo in si 
oglejte razstavljene umetnine najmlajših.

Savinjsko nabrežje bogatejše za 
15 platan

Skupaj z mestno občino Celje je družba Petrol 
d.d., Ljubljana zasadila 15 mladih dreves na 
Savinjskem nabrežju v Celju.

Zlata nit: Petrol znova med 
najboljšimi zaposlovalci

Med prejemniki priznanja Zlata nit, ki jih je 
časopisna hiša Dnevnik podelila najboljšim 
zaposlovalcem v letu 2008, je tudi družba 
Petrol d.d., Ljubljana. 

Petrol na dnevu slovenskega 
kapitalskega trga 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
Dan slovenskega kapitalskega trga, ki so ga 
organizirali Ljubljanska borza in Klirinško 
depotna družba v sodelovanju s partnerji, člani 
borze.

Petrol na konferenci za vlagatelje 
v Zuersu 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil vsakoletne 
konference za institucionalne investitorje, ki 
pod okriljem Raiffeisen Centrobank poteka v 
Zuersu v Avstriji.

JUNIJ 2008

Madrid: Petrol med udeleženci 
19. svetovnega naftnega kongresa

Glavna tema pogovorov so bili vzroki in 
posledice visokih cen surove nafte. 
Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana ter 
društva SNNK-WPC Marko Kryžanowski je 
na kongresu sopredsedoval zasedanju ter 
aktivno sodeloval pri pregledu in 
predstavitvi posterjev Foruma 19, ki je 
obravnaval temo »Industrial management«.

Društvo Morigenos  prejme čoln za 
opazovanje delfinov

Petrol d.d., Ljubljana je društvu Morigenos 
predal čoln za opazovanje delfinov. 
Podporno dejanje je bilo del 9. zasedanja 
mešane slovensko-hrvaško-italijanske 
komisije za zaščito Jadranskega morja pred 
onesnaženjem, ki ga je organiziralo 
ministrstvo za okolje in prostor.

Rešimo 25.000 življenj: Podpis 
evropske listine za varnost 
v cestnem prometu

Družba Petrol d.d. Ljubljana je podpisnica 
evropske listine o cestnoprometni varnosti, 
katere cilj je do leta 2010 zmanjšati število 
žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji za 
polovico. Slogan akcije je: 25.000 življenj – 
rešimo jih!

Zagreb: prva regionalna promocija 
trgov kapitala JV Evrope

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil prve 
regionalne promocije trgov kapitala JV 
Evrope, ki ga je organizirala Ljubljanska 
borza skupaj z drugimi sedmimi borzami 
v tej regiji. 

AVGUST 2008

Do konca leta 2009 zemeljski plin 
tudi v Gornji Radgoni

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Gornja 
Radgona podpisal koncesijsko pogodbo, po 
kateri bo na območju občine Gornja Radgona 
zgradil plinsko infrastrukturo in 1.590 
gospodinjstvom naslednjih 35 let zagotavljal 
nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom.

Petrol na sejmu v Gornji Radgoni

Petrol d.d., Ljubljana se je avgusta 2008 
udeležil mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma v Gornji Radgoni.
 

OKTOBER 2008

Rdeči križ Slovenije in Petrol: 
Podari igračo in nasmeh

Humanitarna akcija zbiranja igrač je trajala 
od 15. oktobra do 30. novembra 2008 na več 
kot 300 Petrolovih bencinskih servisih po 
vsej Sloveniji, kjer so bili nameščeni 
zbiralniki, namenjeni oddaji igrač. V okviru 
akcije je bilo zbranih več kot 20 ton igrač, ki 
jih bodo prejeli otroci v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
Črni gori.

Petrol na Energiji 08

Na 4. mednarodni konferenci Energija 08 v 
Mariboru, ki predstavlja najpomembnejši 
strokovni dogodek s področja trga električne 
energije v JV Evropi, so strokovnjaki in 
gospodarstveniki razpravljali o energetski 
prihodnosti, trendih in izzivih. Med 
udeleženci so bili tudi strokovnjaki Petrola 
d.d., Ljubljana.

Stegersbach: Petrol na konferenci 
za investitorje

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil 
investitorske konference v Stegersbachu v 
Avstriji, ki jo vsako leto organizira Erste 
Bank in je eden največjih takšnih dogodkov 
za podjetja v JV Evropi.
 

Prva nagrada letnemu poročilu Petrol

Na tekmovanju za najboljše letno poročilo za 
leto 2007, ki ga prireja poslovni časopis 
Finance, je v skupnem seštevku prvo mesto 
zasedlo letno poročilo skupine Petrol.

Do konca leta 2010 zemeljski plin 
tudi v Cerkljah na Gorenjskem

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Cerklje na 
Gorenjskem podpisal koncesijsko pogodbo. 
Po njej bo na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem zgradil plinsko infrastrukturo in 
1.180 gospodinjstvom naslednjih 35 let 
zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim 
plinom.

NOVEMBER 2008

Portorož: »Investment Conference 
2008«

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil mednaro-
dne konference o energetskih izzivih 
zahodnega Balkana, ki jo je organizirala 
agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
Zahodni Balkan postaja za Evropo strateško 
vedno bolj pomemben zaradi energetskih poti, 
ki potekajo čez to regijo, kar dokazuje tudi 
udeležba predstavnikov globalnih energetskih 
podjetij, kot sta Gazprom in Shell.

Nadaljevanje »Petrol paketa« - na 
bencinskem servisu lahko odslej 
oddajamo tudi pisma

Zaživele so nove storitve »Pošta na Petrolu«; 
Petrol paketu se je pridružilo Petrol pismo 
(navadno in priporočeno). Dosedanja mreža 
bencinskih servisov po Sloveniji, ki 
omogočajo poštne storitve, je zrasla na 47. 
»Pošta na Petrolu« omogoča hitro, enostavno 
in priročno oddajo paketnih in pisemskih 
pošiljk ter prevzem paketnih pošiljk kataloške 
in spletne prodaje. Ključna prednost poštnih 
storitev na bencinskih servisih je za 
uporabnike poštnih storitev oddaja oziroma 
prevzem pošiljk »na poti«, tudi zunaj 
delovnega časa pošt.

DECEMBER 2008

Narodni muzej Slovenije: Slovenski 
impresionisti iz likovne zbirke Petrol 
prvič predstavljeni širši javnosti

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v Narodnem 
muzeju Slovenije širši javnosti prvič 
predstavila lastno zbirko osemnajstih del 
znamenite slovenske četverice impresionistov 
- Jakopiča, Groharja, Sternena in Jame. 
Delček navdiha njihovega ustvarjanja boste 
našli tudi na straneh tega letnega poročila.

Nova revija in Petrol darovala 
slovenske pravljice

V sklopu skupnega projekta sta založba Nova 
revija d.o.o. in družba Petrol d.d., Ljubljana 
društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
podarila 900 izvodov knjige Slovenske 
pravljice. 

SEPTEMBER 2008

Strateški forum Bled

Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana 
Marko Kryžanowski se je udeležil 
strateškega foruma Bled, ki ga je organiziral 
Center za evropsko prihodnost; v okviru 
poslovne konference javnega sektorja, ki sta 
jo organizirali Ekonomska fakulteta in 
časopisna hiša Dnevnik, je imel predavanje z 
naslovom »Naftna kriza in njen vpliv na 
strategijo manjših naftnih družb«. 

Mednarodni obrtni sejem v Celju

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki z 
več kot 1.700 razstavljavci iz 33 držav sodi 
med največje tovrstne sejemske prireditve 
v tem delu Evrope.

Petrol soustanovi Razvojni center 
za vodikove tehnologije

Petrol d.d., Ljubljana je 24. septembra 2008 
skupaj s podjetji Domel, d.d., INEA, d.o.o., 
TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o., ter Inštitutom 
Jožef Štefan in Kemijskim inštitutom 
Ljubljana podpisal pogodbo o ustanovitvi 
Razvojnega centra za vodikove tehnologije.
 

JULIJ 2008

Podpora projektu Želva išče 
prijatelja se uspešno nadaljuje

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave Petrol d.d., Ljubljana že nekaj let 
podpira dejavnosti v okviru projekta 
»Ohranimo bisere slovenskega morja«, med 
katere sodi akcija »Ohranimo želvo v 
slovenskem morju«. Projekt je prelomnica v 
odnosu širše družbe do problematike 
ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in 
življenjskih okolij.

Motokros v Orehovi vasi in gorska 
hitrostna dirka Petrol – Ferrari

Petrol d.d., Ljubljana je ponovno sponzoriral 
največjo mednarodno motokros prireditev v 
Sloveniji v Orehovi vasi ter gorsko hitrostno 
dirko Petrol – Ferrari v Ilirski Bistrici. Vsako 
leto privabita veliko tekmovalcev in 
gledalcev.

FEBRUAR 2008

Sodelovanje s Pošto Slovenije: 
»Petrol paket«

Na 10 bencinskih servisih je poskusno 
zaživela storitev »Petrol paket«, ki omogoča 
hitro, enostavno in priročno oddajanje 
paketov standardnih velikosti zunaj 
delovnega časa pošt.

6. gospodarski izziv – Slovenija, 
dežela zelene energije

Na sedežu družbe Petrol je potekal zaključni 
dogodek 6. gospodarskega izziva pod 
naslovom »Slovenija, dežela zelene energije 
– Bioetanol na Petrolovih bencinskih 
servisih« v organizaciji študentov društva 
TopEF. Predsednik uprave Petrola d.d., 
Ljubljana je najboljšim študentom podelil 
nagrade.

MAREC 2008

Petrol Plin se predstavi na 
mednarodnem sejmu DOM

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem sejmu DOM v Ljubljani, ki 
sodi med najbolj obiskane sejme s področja 
gradbeništva. Njegov program vsebuje tudi 
opremo za ogrevanje in hlajenje.

Zlato in srebrno priznanje na SOF-u

Petrol d.d., Ljubljana, je na 17. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu prejel zlato priznanje 
za »Vabilo partitura Carmen« za opero 
Carmen in srebrno priznanje za oglas 
»Dimnikar« za ekstra lahko kurilno olje 
Prima.

Petrol na zagrebškem Auto Showu 
2008

Petrol se je prvič predstavil na sejmu Avto 
Show v Zagrebu v družbi vodilnih 
avtomobilskih proizvajalcev in spremljajoče 
avtomobilske industrije.

MAJ 2008

Okolju prijazne rešitve Petrola na 
sejmih Energetika in Terotech v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je s svojo dejavnostjo 
okolju prijaznih energij predstavil na dveh 
pomembnih specializiranih sejmih v Celju, 
14. mednarodnem sejmu Energetika in 13. 
mednarodnem sejmu Terotech – Vzdrževanje.

Ustanovljena  Evrosredozemska 
univerzitetna fundacija (EMUNI)

Družba Petrol d.d., Ljubljana je sopodpisnica 
ustanovne listine EMUNI in pristopnica k 
fundaciji, ki bo znanja željnim omogočila 
študij na novoustanovljeni univerzi v 
Portorožu.

Petrol na mednarodni konferenci 
investo.si 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
evropskih in svetovnih organizacij delničarjev 
in investitorjev, ki ga je organiziralo 
Vseslovensko združenje malih delničarjev. 
V okviru srečanja je potekala tudi konferenca  
investo.si.

Impresionizem je časopis duše.
Henri Matisse

Vse leto 
smo delili 

Skupina je odprta 
kompozicija. Na tisoče 
trenutkov, posameznih in 
skupnih, smo ujeli v številkah, 
gibanjih in zgodbah tega 
poročila. Kot impresionisti. 
Njihova dela iz zbirke Petrola 
so bila simbolni označevalec 
leta s prvo javno predstavitvijo 
mojstrovin v decembru lani in 
navdih teh strani. 

Skupino ocenjuješ po tem, 
kar naredi tam, kjer deluje. 
Spoštovanja idej, ki prihajajo, 
ni brez spoštovanja vrhunskih 
del, ki so bila ustvarjena. 
Tako razmišljamo in delujemo 
tudi danes. Zato del svojega 
truda in sredstev vlagamo 
v svetove, od koder črpamo 
navdih za ustvarjanje. Vemo, 
da se dobra energija vrača.  

Zato se poklanjamo slovenskim 
impresionistom, mednarodnim 
mojstrom ustvarjanja trenutkov, 
katerih pogled na minevanje 
časa, igre svetlobe in energije 
nam predstavlja brezčasni 
navdih, dviguje pogled in 
zadržuje dih.

poglede,

trenutke

Minilo je nekaj časa, 
preden se je javnost 
naučila, da ocena 
impresionistične slike 
zahteva, da stopiš 
nekaj korakov nazaj in 
uživaš v čudežu videnja 
begajočih lis, ki se 
naenkrat združijo v eno 
in oživijo pred našimi 
očmi.

“

”
Ernst Gombrich

V letnem poročilu smo 
uporabili slikarske motive iz 
zbirke Petrola – Slovenski 
impresionisti [1]. 
Za strokovno pomoč se 
zahvaljujemo Andreju 
Smrekarju in Milošu Bašinu. 
Vam pa za ogled razstave in 
branje našega poročila.

in 
uspehe. 

Matej Strnen: Benetke (1905-1920), str. 50; 

Rihard Jakopič: Pogled na gore (1920), str. 62; 

Matija Jama: Hrastje (ok. 1925-1930), str. 74;  

Matija Jama: Belokranjski motiv (ok. 1935), str. 86; 

Matej Strnen: Sedeča (ok. 1937), str. 103; 

Ivan Grohar: Pobiralec krompirja (1910), str. 126.

[1] Izbrana dela po poglavjih 
v letnem poročilu:

vtise,
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Pokroviteljstvo Dnevov energetikov 
2008 v Portorožu

Petrol d.d., Ljubljana je bil ponovno generalni 
pokrovitelj tradicionalnega srečanja 
energetikov. Dnevi energetikov 2008 so bili 
pripravljeni v sodelovanju s Centrom za 
energetsko učinkovitost z Instituta Jožef 
Štefan in ministrstvom za okolje in prostor. 
Potekali so pod naslovom »Kako bolje 
izkoristiti energijo: energetska učinkovitost, 
prioriteta trajnostnega razvoja vsakega 
gospodarstva«.

Sejem Avto in vzdrževanje v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je predstavil na sejmu 
Avto in vzdrževanje, ki je edina specializirana 
prireditev na področju avtoservisne dejavnosti 
v Sloveniji.

Petrol – Otroci odraslim tudi na 
spletu

V sklopu projekta »Otroci odraslim«, ki že 
osemnajsto leto spodbuja ustvarjalnost pod 
okriljem družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 
zaživela tudi spletna stran: 
www.otrociodraslim.si. Obiščite jo in si 
oglejte razstavljene umetnine najmlajših.

Savinjsko nabrežje bogatejše za 
15 platan

Skupaj z mestno občino Celje je družba Petrol 
d.d., Ljubljana zasadila 15 mladih dreves na 
Savinjskem nabrežju v Celju.

Zlata nit: Petrol znova med 
najboljšimi zaposlovalci

Med prejemniki priznanja Zlata nit, ki jih je 
časopisna hiša Dnevnik podelila najboljšim 
zaposlovalcem v letu 2008, je tudi družba 
Petrol d.d., Ljubljana. 

Petrol na dnevu slovenskega 
kapitalskega trga 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
Dan slovenskega kapitalskega trga, ki so ga 
organizirali Ljubljanska borza in Klirinško 
depotna družba v sodelovanju s partnerji, člani 
borze.

Petrol na konferenci za vlagatelje 
v Zuersu 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil vsakoletne 
konference za institucionalne investitorje, ki 
pod okriljem Raiffeisen Centrobank poteka v 
Zuersu v Avstriji.

JUNIJ 2008

Madrid: Petrol med udeleženci 
19. svetovnega naftnega kongresa

Glavna tema pogovorov so bili vzroki in 
posledice visokih cen surove nafte. 
Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana ter 
društva SNNK-WPC Marko Kryžanowski je 
na kongresu sopredsedoval zasedanju ter 
aktivno sodeloval pri pregledu in 
predstavitvi posterjev Foruma 19, ki je 
obravnaval temo »Industrial management«.

Društvo Morigenos  prejme čoln za 
opazovanje delfinov

Petrol d.d., Ljubljana je društvu Morigenos 
predal čoln za opazovanje delfinov. 
Podporno dejanje je bilo del 9. zasedanja 
mešane slovensko-hrvaško-italijanske 
komisije za zaščito Jadranskega morja pred 
onesnaženjem, ki ga je organiziralo 
ministrstvo za okolje in prostor.

Rešimo 25.000 življenj: Podpis 
evropske listine za varnost 
v cestnem prometu

Družba Petrol d.d. Ljubljana je podpisnica 
evropske listine o cestnoprometni varnosti, 
katere cilj je do leta 2010 zmanjšati število 
žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji za 
polovico. Slogan akcije je: 25.000 življenj – 
rešimo jih!

Zagreb: prva regionalna promocija 
trgov kapitala JV Evrope

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil prve 
regionalne promocije trgov kapitala JV 
Evrope, ki ga je organizirala Ljubljanska 
borza skupaj z drugimi sedmimi borzami 
v tej regiji. 

AVGUST 2008

Do konca leta 2009 zemeljski plin 
tudi v Gornji Radgoni

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Gornja 
Radgona podpisal koncesijsko pogodbo, po 
kateri bo na območju občine Gornja Radgona 
zgradil plinsko infrastrukturo in 1.590 
gospodinjstvom naslednjih 35 let zagotavljal 
nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom.

Petrol na sejmu v Gornji Radgoni

Petrol d.d., Ljubljana se je avgusta 2008 
udeležil mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma v Gornji Radgoni.
 

OKTOBER 2008

Rdeči križ Slovenije in Petrol: 
Podari igračo in nasmeh

Humanitarna akcija zbiranja igrač je trajala 
od 15. oktobra do 30. novembra 2008 na več 
kot 300 Petrolovih bencinskih servisih po 
vsej Sloveniji, kjer so bili nameščeni 
zbiralniki, namenjeni oddaji igrač. V okviru 
akcije je bilo zbranih več kot 20 ton igrač, ki 
jih bodo prejeli otroci v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
Črni gori.

Petrol na Energiji 08

Na 4. mednarodni konferenci Energija 08 v 
Mariboru, ki predstavlja najpomembnejši 
strokovni dogodek s področja trga električne 
energije v JV Evropi, so strokovnjaki in 
gospodarstveniki razpravljali o energetski 
prihodnosti, trendih in izzivih. Med 
udeleženci so bili tudi strokovnjaki Petrola 
d.d., Ljubljana.

Stegersbach: Petrol na konferenci 
za investitorje

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil 
investitorske konference v Stegersbachu v 
Avstriji, ki jo vsako leto organizira Erste 
Bank in je eden največjih takšnih dogodkov 
za podjetja v JV Evropi.
 

Prva nagrada letnemu poročilu Petrol

Na tekmovanju za najboljše letno poročilo za 
leto 2007, ki ga prireja poslovni časopis 
Finance, je v skupnem seštevku prvo mesto 
zasedlo letno poročilo skupine Petrol.

Do konca leta 2010 zemeljski plin 
tudi v Cerkljah na Gorenjskem

Petrol Plin, d.o.o. je z občino Cerklje na 
Gorenjskem podpisal koncesijsko pogodbo. 
Po njej bo na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem zgradil plinsko infrastrukturo in 
1.180 gospodinjstvom naslednjih 35 let 
zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim 
plinom.

NOVEMBER 2008

Portorož: »Investment Conference 
2008«

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil mednaro-
dne konference o energetskih izzivih 
zahodnega Balkana, ki jo je organizirala 
agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
Zahodni Balkan postaja za Evropo strateško 
vedno bolj pomemben zaradi energetskih poti, 
ki potekajo čez to regijo, kar dokazuje tudi 
udeležba predstavnikov globalnih energetskih 
podjetij, kot sta Gazprom in Shell.

Nadaljevanje »Petrol paketa« - na 
bencinskem servisu lahko odslej 
oddajamo tudi pisma

Zaživele so nove storitve »Pošta na Petrolu«; 
Petrol paketu se je pridružilo Petrol pismo 
(navadno in priporočeno). Dosedanja mreža 
bencinskih servisov po Sloveniji, ki 
omogočajo poštne storitve, je zrasla na 47. 
»Pošta na Petrolu« omogoča hitro, enostavno 
in priročno oddajo paketnih in pisemskih 
pošiljk ter prevzem paketnih pošiljk kataloške 
in spletne prodaje. Ključna prednost poštnih 
storitev na bencinskih servisih je za 
uporabnike poštnih storitev oddaja oziroma 
prevzem pošiljk »na poti«, tudi zunaj 
delovnega časa pošt.

DECEMBER 2008

Narodni muzej Slovenije: Slovenski 
impresionisti iz likovne zbirke Petrol 
prvič predstavljeni širši javnosti

Družba Petrol d.d., Ljubljana je v Narodnem 
muzeju Slovenije širši javnosti prvič 
predstavila lastno zbirko osemnajstih del 
znamenite slovenske četverice impresionistov 
- Jakopiča, Groharja, Sternena in Jame. 
Delček navdiha njihovega ustvarjanja boste 
našli tudi na straneh tega letnega poročila.

Nova revija in Petrol darovala 
slovenske pravljice

V sklopu skupnega projekta sta založba Nova 
revija d.o.o. in družba Petrol d.d., Ljubljana 
društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
podarila 900 izvodov knjige Slovenske 
pravljice. 

SEPTEMBER 2008

Strateški forum Bled

Predsednik uprave Petrola d.d., Ljubljana 
Marko Kryžanowski se je udeležil 
strateškega foruma Bled, ki ga je organiziral 
Center za evropsko prihodnost; v okviru 
poslovne konference javnega sektorja, ki sta 
jo organizirali Ekonomska fakulteta in 
časopisna hiša Dnevnik, je imel predavanje z 
naslovom »Naftna kriza in njen vpliv na 
strategijo manjših naftnih družb«. 

Mednarodni obrtni sejem v Celju

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki z 
več kot 1.700 razstavljavci iz 33 držav sodi 
med največje tovrstne sejemske prireditve 
v tem delu Evrope.

Petrol soustanovi Razvojni center 
za vodikove tehnologije

Petrol d.d., Ljubljana je 24. septembra 2008 
skupaj s podjetji Domel, d.d., INEA, d.o.o., 
TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o., ter Inštitutom 
Jožef Štefan in Kemijskim inštitutom 
Ljubljana podpisal pogodbo o ustanovitvi 
Razvojnega centra za vodikove tehnologije.
 

JULIJ 2008

Podpora projektu Želva išče 
prijatelja se uspešno nadaljuje

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave Petrol d.d., Ljubljana že nekaj let 
podpira dejavnosti v okviru projekta 
»Ohranimo bisere slovenskega morja«, med 
katere sodi akcija »Ohranimo želvo v 
slovenskem morju«. Projekt je prelomnica v 
odnosu širše družbe do problematike 
ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in 
življenjskih okolij.

Motokros v Orehovi vasi in gorska 
hitrostna dirka Petrol – Ferrari

Petrol d.d., Ljubljana je ponovno sponzoriral 
največjo mednarodno motokros prireditev v 
Sloveniji v Orehovi vasi ter gorsko hitrostno 
dirko Petrol – Ferrari v Ilirski Bistrici. Vsako 
leto privabita veliko tekmovalcev in 
gledalcev.

FEBRUAR 2008

Sodelovanje s Pošto Slovenije: 
»Petrol paket«

Na 10 bencinskih servisih je poskusno 
zaživela storitev »Petrol paket«, ki omogoča 
hitro, enostavno in priročno oddajanje 
paketov standardnih velikosti zunaj 
delovnega časa pošt.

6. gospodarski izziv – Slovenija, 
dežela zelene energije

Na sedežu družbe Petrol je potekal zaključni 
dogodek 6. gospodarskega izziva pod 
naslovom »Slovenija, dežela zelene energije 
– Bioetanol na Petrolovih bencinskih 
servisih« v organizaciji študentov društva 
TopEF. Predsednik uprave Petrola d.d., 
Ljubljana je najboljšim študentom podelil 
nagrade.

MAREC 2008

Petrol Plin se predstavi na 
mednarodnem sejmu DOM

Petrol Plin, d.o.o. se je predstavil na 
mednarodnem sejmu DOM v Ljubljani, ki 
sodi med najbolj obiskane sejme s področja 
gradbeništva. Njegov program vsebuje tudi 
opremo za ogrevanje in hlajenje.

Zlato in srebrno priznanje na SOF-u

Petrol d.d., Ljubljana, je na 17. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu prejel zlato priznanje 
za »Vabilo partitura Carmen« za opero 
Carmen in srebrno priznanje za oglas 
»Dimnikar« za ekstra lahko kurilno olje 
Prima.

Petrol na zagrebškem Auto Showu 
2008

Petrol se je prvič predstavil na sejmu Avto 
Show v Zagrebu v družbi vodilnih 
avtomobilskih proizvajalcev in spremljajoče 
avtomobilske industrije.

MAJ 2008

Okolju prijazne rešitve Petrola na 
sejmih Energetika in Terotech v Celju

Petrol d.d., Ljubljana se je s svojo dejavnostjo 
okolju prijaznih energij predstavil na dveh 
pomembnih specializiranih sejmih v Celju, 
14. mednarodnem sejmu Energetika in 13. 
mednarodnem sejmu Terotech – Vzdrževanje.

Ustanovljena  Evrosredozemska 
univerzitetna fundacija (EMUNI)

Družba Petrol d.d., Ljubljana je sopodpisnica 
ustanovne listine EMUNI in pristopnica k 
fundaciji, ki bo znanja željnim omogočila 
študij na novoustanovljeni univerzi v 
Portorožu.

Petrol na mednarodni konferenci 
investo.si 

Petrol d.d., Ljubljana se je udeležil srečanja 
evropskih in svetovnih organizacij delničarjev 
in investitorjev, ki ga je organiziralo 
Vseslovensko združenje malih delničarjev. 
V okviru srečanja je potekala tudi konferenca  
investo.si.

Impresionizem je časopis duše.
Henri Matisse

Vse leto 
smo delili 

Skupina je odprta 
kompozicija. Na tisoče 
trenutkov, posameznih in 
skupnih, smo ujeli v številkah, 
gibanjih in zgodbah tega 
poročila. Kot impresionisti. 
Njihova dela iz zbirke Petrola 
so bila simbolni označevalec 
leta s prvo javno predstavitvijo 
mojstrovin v decembru lani in 
navdih teh strani. 

Skupino ocenjuješ po tem, 
kar naredi tam, kjer deluje. 
Spoštovanja idej, ki prihajajo, 
ni brez spoštovanja vrhunskih 
del, ki so bila ustvarjena. 
Tako razmišljamo in delujemo 
tudi danes. Zato del svojega 
truda in sredstev vlagamo 
v svetove, od koder črpamo 
navdih za ustvarjanje. Vemo, 
da se dobra energija vrača.  

Zato se poklanjamo slovenskim 
impresionistom, mednarodnim 
mojstrom ustvarjanja trenutkov, 
katerih pogled na minevanje 
časa, igre svetlobe in energije 
nam predstavlja brezčasni 
navdih, dviguje pogled in 
zadržuje dih.

poglede,

trenutke

Minilo je nekaj časa, 
preden se je javnost 
naučila, da ocena 
impresionistične slike 
zahteva, da stopiš 
nekaj korakov nazaj in 
uživaš v čudežu videnja 
begajočih lis, ki se 
naenkrat združijo v eno 
in oživijo pred našimi 
očmi.

“

”
Ernst Gombrich

V letnem poročilu smo 
uporabili slikarske motive iz 
zbirke Petrola – Slovenski 
impresionisti [1]. 
Za strokovno pomoč se 
zahvaljujemo Andreju 
Smrekarju in Milošu Bašinu. 
Vam pa za ogled razstave in 
branje našega poročila.

in 
uspehe. 

Matej Strnen: Benetke (1905-1920), str. 50; 

Rihard Jakopič: Pogled na gore (1920), str. 62; 

Matija Jama: Hrastje (ok. 1925-1930), str. 74;  

Matija Jama: Belokranjski motiv (ok. 1935), str. 86; 

Matej Strnen: Sedeča (ok. 1937), str. 103; 

Ivan Grohar: Pobiralec krompirja (1910), str. 126.

[1] Izbrana dela po poglavjih 
v letnem poročilu:

vtise,
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