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TO JE šELE ZAČETEK.
Zgradili smo varno, zanesljivo, gospodarno 
in ekološko neoporečno omrežje za prenos 
zemeljskega plina. Vsak dan je nova 
priložnost, da ga izboljšamo.

01  /  Uvod
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Namestnica glavnega direktorja

Stabilnost, razvojna naravnanost in uspešnost

Plinovodi smo v letu 2013 poslovali v skladu s Finančnim 
načrtom za to leto. Pomembne načrtovane cilje smo 
realizirali, nekatere presegli. Glavne poslovne aktivnosti 
so povezane z izvajanjem nalog operaterja prenosnega 
sistema, to je z načrtovanjem in razvojem širitve prenosnega 
sistema in s trženjem prenosnih zmogljivosti. Uporabnikom 
prenosnega plinovodnega sistema je zagotovljen nemoten, 
varen in zanesljiv prenos zemeljskega plina v državi in med 
sosednjimi sistemi, k čemur veliko prispeva redno vzdrževanje 
in zanesljivo upravljanje prenosnega plinovodnega sistema. 
Tudi druge sistemske storitve se izvajajo nemoteno na najvišji 
možni kakovostni ravni. Posebno pozornost namenjamo 
obvladovanju stroškov in doseganju drugih, s finančnim 
načrtom določenih ciljev.

V zahtevnem poslovnem okolju smo s prizadevanjem 
vseh zaposlenih nadaljevali s stabilnim in uspešnim 
poslovanjem. Izkazani čisti poslovni izid v višini 7,0 milijona 
evrov predstavlja okrog 14 odstotkov od čistih prihodkov od 
prodaje. V celoti smo ga ustvarili iz poslovanja ter presega 
načrtovanega za leto 2013. Je rezultat povečanih prihodkov 

Povečan obseg sklenjenih pogodb za čezmejni prenos je 
pozitivno vplival na skupni obseg prenesenega zemeljskega 
plina, ki znaša okrog 1,9 milijarde Sm3. Za domače uporabnike 
je v letu 2013 prenesena nekoliko nižja količina zemeljskega 
plina, kot je bila načrtovana, zaradi temperaturnih razmer, ki 
vplivajo na odjem za ogrevanje, in nekoliko nižjega odjema 
industrijskih uporabnikov. Povprečne mesečne in največje 
dnevne izkoriščenosti prenosnih zmogljivosti so na glavnih 
prenosnih smereh večinoma podobne doseženim stopnjam 
izkoriščenosti v letu 2012. S pomočjo kompresorskih postaj 
zagotavljamo stabilne tlačne razmere ne glede na vstopne 
tlake in odjem uporabnikov. Dobava zemeljskega plina je 
potekala brez motenj.

Na področju naložb je poleg vzpostavitve obratovanja 
vzporednega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina - Trojane 
na odseku Rogaška Slatina - Podlog najpomembnejši 
dosežek pridobitev uporabnega dovoljenja za vzporedni 
plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane na odseku 
Podlog - Trojane. Posebej bi omenili še gradnjo prenosnega 
plinovoda M2/1 Trojane - Vodice, s katerim bomo zaključili 
dodatno povezavo osrednje Slovenije z avstrijsko mejo, 
in nadgradnjo kompresorske postaje v Kidričevem s 

v čezmejnem prenosu ter nadaljnje optimizacije poslovnih 
procesov in človeških virov ter učinkovitega gospodarjenja 
s stroški. 

Plinovodi kot operater prenosnega sistema omogočamo 
zainteresiranim uporabnikom zakup prenosnih zmogljivosti 
na pregleden in nepristranski način. S 1. januarjem 2013 smo 
uvedli zakup prenosnih zmogljivosti ločeno na vstopnih in 
izstopnih točkah, kar je precej spremenilo način sklepanja 
pogodb o dostopu do prenosnega omrežja. Skupne 
povprečne zakupljene prenosne zmogljivosti za prenos 
zemeljskega plina na mejnih vstopnih točkah v višini 10,6 
milijona Sm3/dan/leto so v letu 2013 presegle načrtovane 
v povprečju za okrog tri odstotke. Zakupi za uporabnike 
v Republiki Sloveniji so na ravni načrtovanih, zakupi za 
čezmejni prenos pa so višji za 17 odstotkov. Delež zakupa 
prenosnih zmogljivosti s strani domačih uporabnikov na 
izstopnih točkah v Sloveniji znaša povprečno okrog 51 
odstotkov. Pred koncem leta 2013 so bile z uporabniki 
obnovljene pogodbe o prenosu v letu 2014. V primerjavi 
s predhodnimi leti se povečuje število dobaviteljev 
zemeljskega plina, kar posledično pomeni več bilančnih 
pogodb in bilančnih skupin. 

tretjo kompresorsko enoto. Za petnajst postopkov 
državnih prostorskih načrtov za različne trase plinovodov, 
predvidene z Razvojnim načrtom, pripravljamo projektno 
in prostorsko dokumentacijo. Sprejeta in objavljena je bila 
uredba o državnem prostorskem načrtu ter pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje za projekta v okviru novogradenj 
prenosnih plinovodov. Zaključene so vse študije v okviru 
predhodnih del na projektih, za katere je bilo odobreno 
sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi iz programa 
Vseevropska energetska omrežja (TEN-E 2011). Zagotovili 
smo optimalno strukturo virov financiranja načrtovanih 
naložb z lastnimi in tujimi sredstvi pod najugodnejšimi 
možnimi pogoji. 

Plinovodi vsako leto izdelamo desetletni razvojni načrt 
in ga z javnim posvetovanjem preverimo z zainteresirano 
javnostjo. S strani Agencije za energijo potrjen Desetletni 
Razvojni načrt plinovodnega omrežja za obdobje 2014-2023 
(v nadaljevanju Razvojni načrt) vsebuje predvidene nove 
prenosne plinovode in objekte glede na znane potrebe za 
prenos zemeljskega plina za domače uporabnike in čezmejni 
prenos. Veliko aktivnosti namenimo umestitvi načrtovanih 
plinovodov med prednostne projekte skupnega pomena 
(PCI projekti) in v evropski desetletni razvojni program 
plinovodnega omrežja, s čimer se Slovenija uveljavlja kot 
regionalno in evropsko pomembna država za čezmejni 
prenos zemeljskega plina. 

Pomemben dejavnik razvojnih in poslovnih aktivnosti 
so zaposleni, zato skrbimo za primerno kvalifikacijsko 
strukturo, zadostno število sodelavcev glede na obseg in 
vrsto predvidenih nalog ter izobraževanje in usposabljanje 
za njihovo kvalitetno izvajanje. S Kodeksom ravnanja 
družbe Plinovodi smo zapisali načela in cilje, ki vsakega 
posameznika spodbujajo k lastnemu odgovornemu ravnanju 
in mu dajejo za to potrebne usmeritve. Sodelujemo tudi v 
raziskavi o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo 
Zlata nit. V okviru upravljanja s človeškimi viri smo pristopili 
k postopku pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje. 

Ustrezno pozornost namenjamo zagotavljanju kakovosti, 
varstvu pri delu in varovanju naravnega okolja. Veliko naporov 
vlagamo v obvladovanje vseh vrst tveganj, še posebej v 
podrobnejše analize izbranih vrst tveganj z ocenjevanjem 
nevarnosti in oblikovanjem ukrepov za omilitev ali preprečitev 
potencialnih posledic. 

Za nami je torej leto dobrih poslovnih rezultatov in pomembnih 
naložb v prenosni plinovodni sistem, kar predstavlja dobro 
osnovo za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje ter s tem 
uresničevanje poslanstva Plinovodov tudi v bodoče.

01  /  Uvod
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LE NAJBOLJšE JE 
DOVOLJ DOBRO.
Gradimo nove zmogljivosti, izboljšujemo 
obstoječe sisteme in želimo biti najboljši. 
Ničesar ne prepuščamo naključju. 

02  /  Poslovanje družbe
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Izkaznica družbe  
Plinovodi
Družba skrbi za razvoj, gradnjo in upravljanje učinkovitega, 
varnega, zanesljivega in trajnostno naravnanega 
plinovodnega sistema, ki zagotavlja nemoten prenos 
zemeljskega plina.

Z učinkovitim in družbeno odgovornim delovanjem 
ostajamo zanesljiv strateški energetski partner pri prenosu 
zemeljskega plina vsem udeležencem na trgu z zemeljskim 
plinom v Sloveniji in mednarodnem povezovanju.

Upravljanje s prenosnim sistemom zemeljskega plina je 
zaradi svojega gospodarskega pomena ter zagotavljanja 
nepristranskega in preglednega dostopa vsem uporabnikom 
povsem regulirana in usklajena dejavnost tako z evropsko 
kot z domačo zakonodajo. 

V družbi je na eni strani pomembna skrb za uspešno 
poslovanje, na drugi strani pa se družba v duhu trajnostnega 
razvoja trudi v primernem obsegu izkazati svojo družbeno 
odgovornost do poslovnih partnerjev, lokalnih skupnosti in 
širšega družbenega okolja. Vključujemo se v humanitarno 
delovanje, prispevamo k ohranjanju in razvoju kulturne 
dediščine, podpiramo športne dejavnosti ter pomagamo 
prostovoljnim organizacijam in lokalnim združenjem. 

V lasti družbe je celoten prenosni plinovodni sistem na 
slovenskem ozemlju.

Konec leta 2013 je bilo v Plinovodih 156 zaposlenih, večina 
na sedežu v Ljubljani, ostali pa v vzdrževalnem centru v 
Mariboru ter na kompresorskih postajah v Kidričevem in 
Ajdovščini. Delež zaposlenih z najmanj VI. stopnjo izobrazbe 
je okrog 62-odstoten. Družba aktivno sodeluje v IGU, GIE in 
ENTSO-G ter drugih mednarodnih organizacijah.

Osnovni podatki o prenosnem 
plinovodnem sistemu
Družba v okviru svojega plinovodnega sistema upravlja:

•   s 1121 kilometri plinovodov s tlakom do 70 barov,
•   s 197 merilno-regulacijskimi postajami,
•   s kompresorskima postajama Kidričevo in Ajdovščina,
•   z dispečerskim centrom z neprekinjenim daljinskim 

nadzorom in upravljanjem prenosnega plinovodnega 
sistema.

02  /  Poslovanje družbe
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02  /  Poslovanje družbe
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REPUBLIKI SLOVENIJI
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VIšJE, HITREJE, 
MOČNEJE.
Kdo pravi, da obstajajo meje našega 
delovanja. Prizadevamo si za višjo kvaliteto, 
hitrejše doseganje rezultatov in močnejše 
vezi med nami in poslovnimi partnerji. 

03  /  Povzetek finančnih rezultatov družbe Plinovodi v letu 2013
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Predstavitev računovodskih izkazov povzema revidirane 
računovodske izkaze za leto, končano 31. decembra 2013, ki 
so bili pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi in z Zakonom o gospodarskih družbah. Vsi 
računovodski izkazi z razkritji so objavljeni na spletni 
strani AJPES. Podane informacije prikazujejo finančni 
položaj in rezultate družbe Plinovodi d.o.o. za leto, končano 
31. decembra 2013. Za pripravo računovodskih izkazov 
so bile upoštevane enake računovodske usmeritve kot v 
predhodnem letu.

Bilanca stanja

Bilančna vsota je konec leta 2013 znašala 336,3 milijona evrov 
in je za okrog 10 odstotkov večja kot ob začetku leta.

Dolgoročna sredstva, ki so skoraj v celoti neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, so se 
v letu 2013 povečala za nekaj manj kot 11 odstotkov. Novih 
naložb v plinovodni sistem in druga sredstva je bilo v tem 
obdobju za 3,3-kratnik obračunane amortizacije. 

Stanje kratkoročnih sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi 
razmejitvami se je v obravnavanem obdobju znižalo za 
okrog 18 odstotkov. K temu so največ prispevale kratkoročne 
finančne naložbe z denarnimi sredstvi, porabljene za plačilo 
investicijskih izdatkov. Ostale kategorije kratkoročnih sredstev 
so porasle. Stanje zalog se je povečalo za dober odstotek na 
račun 15 odstotkov višje količine zemeljskega plina v plinovodu 
zaradi aktiviranja novega odseka prenosnega plinovoda. Stanje 
kratkoročnih poslovnih terjatev je poraslo za deset odstotkov v 
glavnem zaradi terjatev do države iz naslova preveč plačanih 
akontacij davka od dobička.

Kapital Plinovodov se je tudi v letu 2013 povečal, in sicer za 
slabe tri odstotke v primerjavi s stanjem na začetku leta. 
Na spremembo sta vplivala dobiček tekočega leta v višini 7 
milijonov evrov in izplačilo udeležbe v dobičku v višini 2,5 
milijona evrov. 

Stanje rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 
je ostalo na ravni z začetka leta. Družba je prejela okrog 0,7 
milijona evrov nepovratnih sredstev iz naslova projektov 
TEN-E 2010 in 2011 ter slovenskega razpisa za racionalno 
rabo energije PETROLURE/P/2012/U07, poleg tega so bile 
vknjižene dodatne prisilne služnosti. Med prihodke je bil 
prenesen del pasivnih časovnih razmejitev v sorazmerni višini 
amortizacije osnovnih sredstev, financiranih z nepovratnimi 
sredstvi Evropske komisije v okviru EEPR in s priključninami. 
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine so bile nekoliko 
nižje kot v začetku leta zaradi manjšega števila zaposlenih.

Na spremembe dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
obveznosti sta vplivali odplačilo anuitet investicijskih posojil 
in črpanje druge tranše posojila EIB. Anuitete navedenih 
namenskih dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 
2014, so bile prenesene na kratkoročne finančne obveznosti. 

Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so izkazane 
obveznosti do dobaviteljev, države, zaposlenih in drugih. 
Konec leta 2013 je njihovo stanje 53 odstotkov višje, kot je bilo 
ob začetku leta, predvsem zaradi obveznosti do dobaviteljev, 
ki med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi pomenijo skoraj 
89 odstotkov. Sprememba stanja je posledica časovnega 
razkoraka med realizacijo načrta naložb ter plačili izvajalcem 
investicijskih del in dobaviteljem investicijske opreme, ki bodo 
v skladu s pogodbenimi plačilnimi roki izvedena v prvem 
četrtletju leta 2014. 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

      
stanje  

31. 12. 2013
stanje  

31. 12. 2012
 SREDSTVA  336.290.005 305.436.435
A. Dolgoročna sredstva 320.649.225 286.434.401
 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 25.990.208 26.967.612
  1. Dolgoročne premoženjske pravice 24.564.192 25.426.489
  5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.426.016 1.541.123
 II. Opredmetena osnovna sredstva 293.295.545 257.989.000
  1. Zemljišča in zgradbe 204.829.778 181.645.050
   a. Zemljišča 6.641.236 7.668.885
   b. Zgradbe in druge nepremičnine 198.188.542 173.976.165
  3. Druge naprave in oprema 37.145.543 39.320.757
  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 51.320.224 37.023.193
   a. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi 51.320.224 37.023.193
 IV. Dolgoročne finančne naložbe 950.000 950.000
  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 950.000 950.000
   b. Deleži v skupaj obvladovanih družbah 950.000 950.000
 VI. Odložene terjatve za davek 413.472 527.789
B. Kratkoročna sredstva 15.359.021 18.821.173
 II. Zaloge  3.064.494 3.024.419
  1. Material  1.159.004 1.143.350
  3. Trgovsko blago 1.905.490 1.881.069
 III. Kratkoročne finančne naložbe 4.100.000 8.050.000
  2. Kratkoročna posojila 4.100.000 8.050.000
   b. Kratkoročna posojila drugim 4.100.000 8.050.000
 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 8.108.921 7.351.980
  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.480.670 1.566.862
  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4.448.144 4.901.367
  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.180.107 883.751
 V. Denarna sredstva 85.606 394.774
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 281.759 180.861

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 336.290.005 305.436.435
A. Kapital   178.872.071 174.337.627
 I. Vpoklicani kapital 98.733.790 98.733.790
  1. Osnovni kapital 98.733.790 98.733.790
 II. Kapitalske rezerve 8.151.515 8.151.515
 III. Rezerve iz dobička 63.452.322 59.082.907
  1. Zakonske rezerve 1.933.169 1.933.169
  5. Druge rezerve iz dobička 61.519.153 57.149.738

V. Preneseni čisti poslovni izid 1.500.000
 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 7.034.444 8.369.415
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 37.674.691 37.961.492
 1. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 728.961 752.758
 2. Druge rezervacije 558.112 435.925
 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 36.387.618 36.772.809
C. Dolgoročne obveznosti 88.490.337 72.110.727
 I. Dolgoročne finančne obveznosti 88.490.337 72.110.727
  1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 23.368.386 25.037.556
  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 65.121.951 47.073.171
Č. Kratkoročne obveznosti 29.510.190 19.367.058
 II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.785.805 1.951.220

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 834.585
  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.951.220 1.951.220
 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 26.724.385 17.415.838
  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 1.216.148 2.094.867
  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.596.515 14.143.690
  4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 13.183 19.310
  5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.898.539 1.157.971
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.742.716 1.659.531
        
 ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 35.496.284 36.087.365

v EUR

03  /  Povzetek finančnih rezultatov družbe Plinovodi v letu 2013
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Izkaz poslovnega izida

Za poslovno leto 2013 je izkazan čisti poslovni izid v višini 7 
milijonov evrov, ki pomeni nekaj manj kot 14 odstotkov čistih 
prihodkov od prodaje. V celoti je ustvarjen iz poslovanja in je 
višji od načrtovanega. 

Večina od okrog 52 milijonov evrov čistih prihodkov od 
prodaje je realizirana z zaračunanim dostopom do prenosnega 
sistema, dostopom do prenosnega sistema za čezmejni prenos 
zemeljskega plina ter s prodajo zemeljskega plina za izravnave 
dnevnih odstopanj in uravnoteženje prenosnega sistema. 
Delež prihodkov, zaračunanih uporabnikom plinovodnega 
sistema s sedežem zunaj meja Slovenije, je porasel s 4,2 na 5,4 
odstotka zaradi večjega števila uporabnikov, višjega zakupa 
prenosnih zmogljivosti in prihodkov iz naslova izravnave 
dnevnih količinskih odstopanj. Prihodki na tujem trgu so višji 
od načrtovanih za 35 odstotkov. 

Čisti prihodki od prodaje so na ravni doseženih v predhodnem 
letu in malenkost pod načrtovanimi za obravnavano obdobje, 
vendar predvsem zaradi nižjih prihodkov od prodaje plina za 
uravnoteženje in izravnavo, na kar vplivajo tlačni pogoji v 
plinovodnem sistemu.

Kljub nižjim čistim prihodkom od prodaje je kosmati poslovni 
izid iz prodaje v višini 40,5 milijona evrov presegel načrtovanega 
za leto 2013 in doseženega v letu 2012. 

Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti znašajo 31,8 milijona 
evrov. Dosegli so okrog 99 odstotkov načrtovane vrednosti 
za leto 2013 in malenkost presegli dosežene v predhodnem 
letu zaradi višjega zneska amortizacije in prevrednotovalnih 
popravkov. Zavzemajo okrog 62 odstotkov čistih prihodkov 
od prodaje. Večino predstavljajo splošni upravno-prodajni 
stroški, med katere sodijo stroški materiala, storitev in dela, 
drugi stroški in odhodki ter obračunana amortizacija. Okrog 
štiri odstotke stroškov prodajanja in splošnih dejavnosti so 
prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih in obratnih 
sredstvih zaradi spremenjene kategorizacije nekaterih zemljišč 
in oblikovanja popravkov terjatev do kupcev, ki so v slabem 
finančnem položaju. 

Posamično med splošnimi upravno-prodajnimi stroški 
zavzema največji delež amortizacija s skoraj 51 odstotki. 
Delež te postavke je v primerjavi z letom 2012 narasel zaradi 
aktiviranja novih osnovnih sredstev. Delež stroškov dela, 
ki niso dosegli načrtovanega deleža, ostaja na ravni okrog 
27 odstotkov splošnih upravno-prodajnih stroškov. Stroški 
materiala in storitev so precej nižji v primerjavi z načrtovanimi 
za leto 2013 ter tudi izkazanimi za leto prej.

Rezultat financiranja se spreminja v primerjavi s predhodnimi 
leti pod vplivom intenzivnega investiranja tako na prihodkih 
kot odhodkih iz financiranja. V letu 2013 so odhodki financiranja 
za 2,7 milijona evrov presegli tovrstne prihodke. Sprememba 
prihodkov od obresti je posledica nižjega povprečnega stanja 
depozitov zaradi plačil dobaviteljem investicijske opreme 
in izvajalcem gradnje ter drugačne dinamike črpanja posojil. 
Poleg tega so obrestne mere za dane depozite na precej 
nižji ravni kot v letu 2012. Sprememba finančnih odhodkov je 
posledica aktivacije prenosnega plinovoda, s čimer odhodki za 
obresti in stroški odobritve posojila začnejo bremeniti tekoči 
poslovni izid. 

Davek iz dobička, ki bremeni poslovni izid leta 2013 v višini 0,5 
milijona evrov, je obračunan po davčni stopnji 17 odstotkov od 
poslovnega izida z upoštevanjem davčno nepriznanih stroškov 
in davčnih olajšav. Skupaj z odloženimi davki predstavlja 7,8 
odstotka celotnega poslovnega izida leta 2013 pred davki.

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013

   2013 2012
1. Čisti prihodki od prodaje 51.509.903 51.980.956
    
2. Nabavna vrednost prodanega blaga 11.040.516 12.207.526
    
3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE 40.469.387 39.773.430
    
4. Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 31.762.024 30.853.543
 a. Normalni stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 30.378.482 29.809.419
 b. Prevred. poslov. odh. pri neopr. sred. in opredmet. OS 1.153.697 695.842
 c. Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 229.845 348.282
    
6. Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovnimi prihodki) 1.552.133 1.457.714
    
8. Finančni prihodki iz danih posojil 70.900 360.062
 b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 70.900 360.062
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 49.139 103.114
 b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 49.139 103.114
    
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.778.794 1.066.713
 a. Finančni odhodki iz finanč. obvez. do družb v skupini 606.493 474.205
 č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.172.301 592.508
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 716 872
 b. Finančni odhodki iz obvez. do dobav. in menič. obv. 716 872
    
13. Drugi prihodki 39.279 21.537
14. Drugi odhodki 11.027
    
15. Davek iz dobička 479.516 1.352.302
16. Odloženi davki 114.317 73.012
    
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.034.444 8.369.415
    
18. Preneseni dobiček/prenesena izguba 5.869.415 5.074.382
19. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv  
20. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička  
21. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička -4.369.415 -5.074.382
    
22. BILANČNI DOBIČEK / BILANČNA IZGUBA 8.534.444 8.369.415

v EUR
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Poročilo neodvisnega revizorja
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Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b,  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 58 20 700
Faks: +386 1 58 20 701
www.plinovodi.si
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Družba Plinovodi d.o.o. je bila 

ustanovljena leta 2004 skladno  

z zahtevo Energetskega zakona


