
 

 

Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Plama-pur d.d. Podgrad 

objavlja: 

 

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA 
OD 1.7. DO DNEVA OBJAVE 17.11.2015 

 

Uvodna pojasnila 
 

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 01.07.2015 do dneva objave poročila tj. 17.11.2015, podatki in 
njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 1.7. do 30.9.2015. 
Opis finančnega položaja in poslovanja družbe je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih 
izkazov družbe Plama-pur d.d. Podgrad za tretje četrtletje leta 2015.   
Pomembnejše spremembe podatkov družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja 
Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe www.plama-pur.si. 

 
 

Osebna izkaznica 
 
Naziv Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. 

Podgrad 
Skrajšan naslov Plama pur d.d. Podgrad 

Datum vpisa v sodni register 18. marec 1997 

Sedež Podgrad 17, 6244 Podgrad 
Tel:   05 71 49 100 ;  Faks: 05 71 49 299 
E - pošta:  info@plama-pur.si ; http://www.plama-pur.si 

Dejavnost Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 

Šifra dejavnosti 22.210  

Davčna številka SI61106062 

Matična številka 5042348 

Osnovni kapital 2.865.957,27 EUR 

Delnice 686.798 navadnih kosovnih delnic z oznako POPG  

Certifikati po standardu kakovosti ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 

Predsednik upravnega odbora Franc Frelih 

Glavni izvršni direktor mag. Uroš Barba 

 
 

Lastniška struktura in delnica POPG 
 

Lastniki na dan 30.9.2015 delnice 

AG d.d., LJUBLJANA 343.399 
PLASTA d.o.o., ŠENTRUPERT 171.831 
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., PODGRAD 171.568 
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Dogodki v obdobju poročanja 
 

Avgust 
Dr. Aleš Musar, predsednik upravnega odbora in ga. Marjanca Drame, namestnica predsednika 
upravnega odbora sta dne 18.8.2015 podala izjavi, da nepreklicno odstopata z mesta članov 
upravnega odbora, z dnem zasedanja prve skupščine, ki bo odločala o imenovanju novih članov 
upravnega odbora. 
 
September 
Na 25. skupščini dne 21.9.2015 so delničarji razrešili dva člana upravnega odbora, se seznanili z 
odstopom dveh članov upravnega odbora in imenovali nov upravni odbor. Novi člani so g.Franc 
Frelih, g. Jože Ceglar, g. Marko Konič in ga. Bojana Vinkovič . 
 
Na seji upravnega odbora dne 28.9.2015 je bil za predsednika upravnega odbora imenovan g. Franc 
Frelih . 
 

Drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje družbe po 30.9.2015 do 

dneva objave ni bilo. 

 

Opis finančnega položaja in poslovanja 
 

V obdobju julij - september 2015 smo realizirali 9.313 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov  in 
storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 4 %. S prodajo 
na tujem trgu smo dosegli 85,4 % poslovnih prihodkov, kar je 7 % več kot v enakem obdobju 
preteklega leta. Prodaja na domačem trgu, kjer smo dosegli 14,6 % poslovnih prihodkov, se je v 
primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 8 %. 
Poslovni izid iz poslovanja za obravnavano obdobje je v višini 979 tisoč EUR, kar je 8 % več kot v 
enakem obdobju preteklega leta.  
Čisti poslovni izid družbe za obdobje julij – september 2015 je v višini 932 tisoč EUR, kar je 14 % več  
kot  v enakem obdobju preteklega leta.  

 

 
Jul-sept  

2015 
Jul-sept  

2014 
Indeks  

Prihodki od prodaje v 000 EUR 9.313 8.913 104 

Poslovni izid iz posl. v 000 EUR 979 902 108 

EBITDA v 000 EUR 1.319 1.235 107 

Čisti poslovni izid v 000 EUR 932 820 114 

 

 
30.9.2015 30.9.2014 

Kratkoročna pokritost (krat.sredstva/krat.obveznosti) 4,42 4,46 

Stopnja dol.financiranja (dolgovi/viri sredstev) 0,16 0,15 

 
 
 
Franc Frelih 
Predsednik upravnega odbora 


