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Nadzorni svet družbe Plama-pur d.d., je na seji dne 
skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja, ki ga je na podlagi poročila revizijske komisije 
sprejel in potrdil.  

 

Družba je leto 2011 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1.859 tisoč evrov, kar je za 14 
odstotkov več kot v letu 2010.

Čisti prihodki od prodaje izdelkov in storitev 
so znašali 35.686 tisoč evrov.
trgih, kjer je v primerjavi s preteklim letom dosežena 17 odstotna rast. 

Poslovni odhodki so znašali 33.624 tisoč evrov in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6 
odstotkov. Največji delež (68,8 od
stroški materiala, ki so se v letu 2011 povečali za 7 odstotkov.

Realizirana EBITDA je v višini 3.586 tisoč evrov in je za 10 odstotkov višja kot v preteklem 
letu. 

 

Nadzorni svet je sprejel poročilo o p
posredoval skupščini v seznanitev. 

 

Uprava družbe je nadzorni svet seznanila s poslovanjem družbe
2012. 
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transakcijski račun: 10100-0000008337
matična številka: 5042348, ID številka 
okr.sodišče v Kopru, št. vl. 1/02241/00

 

pur d.d., je na seji dne 5.4.2012 obravnaval Letno poročilo 20
skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja, ki ga je na podlagi poročila revizijske komisije 

leto 2011 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1.859 tisoč evrov, kar je za 14 
odstotkov več kot v letu 2010. 

Čisti prihodki od prodaje izdelkov in storitev so v primerjavi z letom 2010 višji 8 odstotkov in 
. 70 odstotkov prihodkov je bilo realizirano

gih, kjer je v primerjavi s preteklim letom dosežena 17 odstotna rast.  

Poslovni odhodki so znašali 33.624 tisoč evrov in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6 
(68,8 odstotkov) v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo 

, ki so se v letu 2011 povečali za 7 odstotkov. 

Realizirana EBITDA je v višini 3.586 tisoč evrov in je za 10 odstotkov višja kot v preteklem 

Nadzorni svet je sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 201
posredoval skupščini v seznanitev.  

Uprava družbe je nadzorni svet seznanila s poslovanjem družbe v prvih dveh mesecih leta 

http://www.plama-pur.si 

 

0000008337 pri Banki Koper d.d., Koper 
številka za DDV (VAT): SI61106062 

/00,  osn.kap.  2.865.957,27 EUR 

 

obravnaval Letno poročilo 2011 
skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja, ki ga je na podlagi poročila revizijske komisije 

leto 2011 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1.859 tisoč evrov, kar je za 14 

so v primerjavi z letom 2010 višji 8 odstotkov in 
no s prodajo na tujih 

Poslovni odhodki so znašali 33.624 tisoč evrov in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6 
v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo 

Realizirana EBITDA je v višini 3.586 tisoč evrov in je za 10 odstotkov višja kot v preteklem 

reveritvi letnega poročila za leto 2011, ki ga bo 

prvih dveh mesecih leta 

Uprava družbe 


