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Intervju s predsednikom 
uprave

Leto 2003 je bilo za podjetje Intereuropa zelo po-
membno leto. Kako ocenjujete vaπe doseæke v pre-
teklem letu?

Leto 2003 je bilo za nas leto dokonËnih priprav za 
vstop Slovenije v Evropsko unijo. Vendar je bilo za ta 
velik korak potrebno narediti veliko manjπih. In vsi 
niso bili prijetni.

Tako nam je v preteklem letu uspelo zgraditi in za-
okroæiti vso potrebno logistiËno infrastrukturo. Za-
kljuËek tega projekta je bila prikljuËitev STTC d.d., 
Maribor k Intereuropi.
  
Uspelo nam je tudi izobraziti in preπolati velik del 
zaposlenih iz carinskih posrednikov v logiste. Æal 
smo v preteklem letu priπli tudi do konËne ocene 
izpada dela in prihodka z vstopom Slovenije v EU 
in s tem dejstva, da odpadejo potrebe po carinskem 
posredovanju pri blagovni menjavi.  
 
Doseæke in kakovost vloæenega dela najbolje potrdi-
jo πtevilke. Se te ujemajo z vaπimi priËakovanji?

Ugotavljamo, da smo lansko leto uspeπno uresniËevali 
naπ srednjeroËni razvojni naËrt kot temeljni dokument, 
ki nam sluæi za usmeritev poslovanja celotnega kon-
cerna. Podatki kaæejo, da smo plan Ëistih prihodkov od 
prodaje dosegli z indeksom 101. Obenem ugotavljamo, 
da smo tudi pri poslovnem uspehu - pri Ëistem do-
biËku - presegli plan, in to celo z indeksom 135. Tako, da 
moram reËi, da smo s poslovanjem lanskega leta zado-
voljni. Uspelo nam je namreË zagotoviti najosnovnejπe 
- to pa je rast.
 
Pred Ëasom je uprava odobrila razvojni naËrt kon-
cerna Intereuropa do leta 2006. Kako bi ocenili 
dosedanje izpolnjevanje naËrta?

Kot æe reËeno, lansko leto dokazuje, da gre naπe po-
slovanje v smeri izpolnjevanja in doseganja ciljev 
razvojnega naËrta, ki jih celo rahlo presegamo. 

Seveda tudi v letu 2004 priËakujemo skladno dosega-
nje ciljev iz razvojnega naËrta, s tem da je treba pou-
dariti, da smo za leti 2004 in 2005 predvideli manjπe 

stopnje rasti ter tudi manjπe stopnje donosov zaradi 
æe omenjenega vstopa Slovenije v EU. S tem je povezan 
tudi izpad prihodka iz naslova carinskega zastopstva.

 V srednjeroËnem razvojnem naËrtu smo poudarili, 
da gre za povpreËne stopnje za petletno obdobje in 
moram reËi, da se rezultati lanskega leta in poslovni 
naËrt za leto 2004 tega dræijo.  

Zadnja leta je moË zaznati hitre spremembe v vaπi 
panogi. Kako so nedavni dogodki v svetu vplivali 
na vaπe poslovanje glede na dejstvo, da se umeπËa-
te kot globalni ponudnik logistiËnih storitev?

»eprav smo vkljuËeni v globalno logistiËno izmenja-
vo, so naπi rezultati vezani predvsem na blagovno 
menjavo Slovenije in dræav, kjer delujejo naπa hËerin-
ska podjetja (Hrvaπka, BiH, Srbija in »rna gora). So pa 
za nas bolj pomembna valutna nihanja. Trenutno so 
naπe cene vezane preteæno na evro, ki zadnja leta 
velja kot stabilna valuta in se πe krepi. Seveda pa 
je ravno nasprotno pri ameriπkem dolarju, ki mu je 
moËno padla vrednost, kar je predvsem vplivalo na 
naπ segment prekomorskega poslovanja.

MoË je zaznati tudi πtevilna zdruæevanja. Kako je s 
strateπkimi povezavami Intereurope?

Dva globalna koncerna, ki delujeta v Evropi: Schen-
ker in Danzas - tudi naπa nekdanja dolgoletna part-
nerja - sta sprejela odloËitve o pokritju logistiËnega 
trga, kjer delujemo tudi mi, se pravi na podroËju 
jugovzhodne Evrope. Mi smo se odzvali tako, da 
smo v teh dræavah poiskali nove uveljavljene in spo-
sobne partnerje. Lastno mreæo smo okrepili z naku-
pom πpediterskega podjetja na Dunaju Schneider & 
Peklar, z ustanovitvijo lastnih podjetij v Troisdorfu 
in Lyonu, zakljuËili smo tudi prevzem v ukrajinskem 
Uægorodu za podporo naπemu æelezniπkem prometu. 
To so le najveËje pridobitve, seveda je bila πe kopica 
manjπih, s katerimi smo se trudili znova konsolidirati 
naπo partnersko mreæo.

S tem ste se æe dotaknili naslednjega vpraπanja, to 
pa je vpraπanje naloæb. Kam boste πe usmerili svoja 
sredstva?
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Razen kapitalskih naloæb smo lani izpolnili naπ naËrt 
investiranja, tako investiranja v nepremiËnine kot v 
opremo. Predvsem na Hrvaπkem smo zakljuËili in-
vesticijski ciklus. Pomembna je bila tudi investicija 
v nov informacijski sistem, s katerim smo uspeπno 
opremili nekatere podporne sluæbe, letos pa nas Ëaka 
uvedba SAP-a πe v druge podporne funkcije in pa in-
vesticija v novo informacijsko podporo za logistiko.  

Dobro podjetje spoznamo tudi po zadovoljstvu nje-
govih zaposlenih, partnerjev, kupcev, odjemalcev… 
Kako vam kaæe na tem podroËju?

Naπe meritve kaæejo, da so bili naπi kupci tudi lani ze-
lo zadovoljni z nami, kar se najbolje odraæa v veËjem 
πtevilu naroËil. Zadovoljstvo zaposlenih pa je lan-
sko leto zaradi teæav v zvezi s carinskimi storitvami 
po priËakovanjih padlo. Tovrstni dogodki so seveda 
pretres za celotno podjetje, Ëeprav temu niso botro-
vale napaËne poslovne odloËitve paË pa neizogibno 
dejstvo vstopa Slovenije v EU. Vendar pa kljub temu 
ugotavljam, da je zadovoljstvo naπih zaposlenih celo 
nekoliko nad slovenskim povpreËjem.

Kot veliko podjetje ste neizogibno povezani z lo-
kalnimi skupnostmi. Kako sodelujete z njimi?

Vlaganje v lokalne skupnosti pojmujemo na dva 
naËina. Eno so pokroviteljstva, kjer smo bili pokro-
vitelji gradnje koprske πportne dvorane Bonifika, 
smo generalni pokrovitelj vseh vodnih πportov na 
Obali in πe bilo lahko naπtevali. Skupno smo 80 % 
sredstev namenili aktivnostim na Obali. Druga 
oblika pa so donatorstva. V okviru teh aktivnosti 
smo pomagali predvsem lokalnim ustanovam, ki 
so potrebovale doloËena sredstva ali opremo, ki bi 
obogatila ali nadgradila njihovo delovanje. Tako 
smo pomagali opremiti bolniπnice s potrebno 
opremo in inπtrumenti ali pri nakupu reπevalnega 
vozila.
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Sklic skupπËine

Na podlagi 6.30 toËke statuta druæbe Intereuropa d.d. 
sklicujemo 

12. skupπËino druæbe Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis, delniπka druæba s sedeæem v Kopru, Vojkovo na-
breæje 32, ki bo v petek, 2. julija 2004, ob 12,00 uri v veli-
ki sejni dvorani poslovne stavbe druæbe Intereuropa 
d.d. v Kopru, Vojkovo nabreæje 32, IX. nadstropje, z na-
slednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupπËine, ugotovitev sklepËnosti in izvo-
litev delovnih teles skupπËine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupπËini sprejem 
naslednjega sklepa:

-  Za predsednika skupπËine se izvoli g. Rasto PlesniËar.
-  Za ugotovitev sklepËnosti in izvedbo glasovanja po 

posamezni toËki dnevnega reda se izvolita kot preπte-
valca Natali VolËiË IvaniË in Milena Kalc.

Seji skupπËine bo prisostvovala vabljena notarka Ne-
venka KovaËiË. 

Na podlagi poroËila preπtevalcev glasov predsednik raz-
glasi sklepËnost skupπËine.

2. Predloæitev letnega poroËila uprave za poslovno leto 
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poroËila nadzor-
nega sveta k letnemu poroËilu.
  
Uprava in nadzorni svet predlagata skupπËini sprejem 
naslednjega sklepa:

SkupπËina se je seznanila z letnim poroËilom uprave za 
poslovno leto 2003 in pisnim poroËilom nadzornega 
sveta z dne 9. 4. 2004 o naËinu in obsegu preverjanja 
vodenja druæbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je 
skladno z 274 a. Ëlenom ZGD predloæil nadzorni svet in 
s katerim obveπËa skupπËino, da je sprejel letno poroËi-
lo za leto 2003. 

3. Sklepanje o uporabi bilanËnega dobiËka in o pode-
litvi razreπnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupπËini sprejem 
naslednjega sklepa:

1. BilanËni dobiËek v viπini 12.228.272 tisoË SIT se upora-
bi tako, da:

-  se za izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom na-
vadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto 
viπini 240 SIT na delnico, nameni:

a)  del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega dobiË-
ka iz leta 1998 v viπini 1.619.417 tisoË SIT;

b)  del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega dobiË-
ka iz leta 1993 v viπini 277.162 tisoË SIT;

kar v skupni viπini znaπa 1.896.579 tisoË SIT;

-  se del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega do-
biËka iz leta 1998 v viπini 64.909 tisoË SIT nameni 
za udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku 
druæbe; 

-  preostali del bilanËnega dobiËka v viπini 10.266.784 ti-
soË SIT ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delniËarjem, ki bodo na dan 6. 7. 2004 
vpisani v delniπko knjigo druæbe, ki se vodi v centralnem 
registru pri KDD - Centralni klirinπko depotni druæbi, d. d., 
Ljubljana. Dividenda se izplaËa do 31. 08. 2004. 

2. SkupπËina potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta druæbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2003 ter jima podeli razreπnico za delo v poslovnem 
letu 2003.

4. DoloËitev udeleæbe predsednika in Ëlanov uprave 
ter predsednika in Ëlanov nadzornega sveta pri dobiË-
ku druæbe 

1. Predsednik in Ëlani uprave so udeleæeni pri dobiËku 
druæbe za leto 2003 v viπini 25 % svojih prejetih bruto 
plaË za leto 2003 

2. Predsednik nadzornega sveta je udeleæen pri dobiËku 
druæbe v viπini 15 % prejetih bruto plaË predsednika up-
rave za leto 2003

3. Vsak Ëlan nadzornega sveta je udeleæen pri dobiËku 
druæbe v viπini 10 % povpreËne bruto plaËe Ëlanov up-
rave za leto 2003, v sorazmerju z obdobjem, ko je bil 
Ëlan nadzornega sveta v letu 2003.  PlaËilo po tem skle-
pu se opravi v mesecu dni po sprejemu tega sklepa. 

5. Pridobitev lastnih prednostnih delnic druæbe Inter-
europa d.d. ter zmanjπanje osnovnega kapitala druæbe 
z umikom teh delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupπËini sprejem 
naslednjega sklepa:
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1. SkupπËina pooblaπËa upravo, da pridobi prednostne 
delnice kot lastne delnice po ceni 3.620,21 SIT za delnico.

Prednostne delnice bo druæba odkupila zaradi æelje 
lastnikov oz. prednostnih delniËarjev po prodaji teh 
delnic, ki so jih pridobili v postopku pripojitve prevzete 
druæbe STTC Maribor d.d. Obenem pa bo druæba uskla-
dila strukturo virov v pasivi bilance stanja.

2. SkupπËina pooblaπËa upravo, da vse prednostne del-
nice po pridobitvi umakne, tako da se osnovni kapi-
tal druæbe Intereuropa d.d., ki znaπa po stanju na dan 
sprejema tega sklepa 8.011.377.000,00 SIT, po umiku 
54.482 prednostnih prosto prenosljivih imenskih del-
nic druæbe z nominalno in emisijsko vrednostjo ene 
delnice 2.000,00 SIT v skupni nominalni vrednosti 
108.964.000,00 SIT zmanjπa na 7.902.413.000,00 SIT.

3. Zmanjπanje osnovnega kapitala priËne veljati z vpisom 
tega sklepa o zmanjπanju osnovnega kapitala v register.

6. Sprememba statuta druæbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupπËini sprejem 
naslednjega sklepa:

1. ToËka 3.1 statuta se spremeni in se glasi:

“3.1 (tri.ena) Osnovni kapital druæbe je 7.902.413 (sedem 
milijonov devetsto dva tisoË πtiristo trinajst) navadnih 
prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vred-
nostjo 1.000 (tisoË) SIT in emisijsko vrednostjo 1.000 
(tisoË) SIT.

Navadne so tiste delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

-  pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe,
-  pravico do dela dobiËka (dividenda),
-  pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja 

po likvidaciji ali steËaju druæbe.”

2. Sprejme se Ëistopis statuta druæbe.

7. Seznanitev skupπËine z izvolitvijo predstavnikov de-
lavcev v nadzornem svetu

SkupπËina je seznanjena s sklepom Sveta delavcev druæbe 
INTEREUROPA d.d., πt. 15/03 z dne 13.11.2003, da so bili 
kot predstavniki delavcev v nadzorni svet druæbe iz-
voljeni:

1. Maksimiljan BabiË
2. Zoran Klampfer
3. Marina Rus

8. Seznanitev skupπËine z odstopom g. Tadeja Tufka iz 
Ëlanstva v nadzornem svetu in izvolitev nadomestnega 
Ëlana nadzornega sveta - predstavnika delniËarjev 

Nadzorni svet predlaga skupπËini, da sprejme naslednji 
sklep:

SkupπËina se seznani z odstopom g. Tadeja Tufka iz 
Ëlanstva v nadzornem svetu.
 
Za nadomestnega Ëlana nadzornega sveta - predstav-
nika delniËarjev se izvoli g. Ernest Gortan, do poteka 
mandata Ëlanov nadzornega sveta - predstavnikov del-
niËarjev t.j. do 4. 7. 2007. 

9. Imenovanje pooblaπËene revizijske druæbe za leto 
2004

Nadzorni svet predlaga skupπËini, da sprejme naslednji 
sklep:

Za poslovno leto 2004 se za revizorja imenuje revizijsko 
druæbo Ernst & Young Revizija, davËno in poslovno sve-
tovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Gradivo za skupπËino s predlogi sklepov za vse toËke 
dnevnega reda, vkljuËno z besedilom letnega poroËila 
za leto 2003, mnenjem revizorja, pisnim poroËilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega po-
roËila ter s predlogom spremembe statuta s Ëistopisom 
besedila statuta je delniËarjem na vpogled v tajniπtvu 
uprave na sedeæu druæbe v Kopru, Vojkovo nabreæje 32, 
VIII. nadstropje, vsak delavnik od 9,00 do 12,00 ure od 
1. 6. do 1. 7. 2004. 

Predlogi delniËarjev

Vsak nasprotni predlog delniËarjev k predlogom skle-
pov po posameznih toËkah dnevnega reda mora biti v 
pisni obliki, obrazloæen in vloæen v enem tednu po ob-
javi tega sklica v tajniπtvu uprave na sedeæu druæbe v 
Kopru, Vojkovo nabreæje 32, VIII. nadstropje.

NaËin glasovanja 

Na skupπËini se odloËa o objavljenih predlogih sklepov 
po posameznih toËkah dnevnega reda. 

Udeleæba na skupπËini

Pravico udeleæbe na skupπËini in uresniËevanja gla-
sovalne pravice na skupπËini imajo le delniËarji, vpi-
sani v delniπko knjigo druæbe, ki se vodi v centralnem 
registru pri KDD - Centralni klirinπko depotni druæbi, 
d. d., Ljubljana, njihovi pooblaπËenci ali zastopniki, ki 
svojo udeleæbo pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred 
skupπËino v tajniπtvu uprave na sedeæu druæbe v Kopru, 
Vojkovo nabreæje 32, VIII. nadstropje. PooblaπËenec del-
niËarja mora prijavi udeleæbe priloæiti tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati sploπne po-
datke (za fiziËne osebe ime in priimek ter naslov po-
oblastitelja in pooblaπËenca, kraj in datum ter podpis 
pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek ter 
naslov pooblaπËenca in firmo, sedeæ ter podpis in æig 
pooblastitelja). 

Vsaka delnica daje delniËarju en glas.

Dvorana, v kateri bo potekala skupπËina, bo odprta 60 
minut pred zaËetkom zasedanja. V tem Ëasu se bodo de-
lile glasovnice (elektronske naprave za glasovanje). »e 
skupπËina ne bo sklepËna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne, t.j. 2. 7. 2004 ob 13. uri v isti dvorani. SkupπËina 
bo takrat veljavno odloËala ne glede na viπino zasto-
panega osnovnega kapitala. 

Vljudno vabljeni!

Intereuropa d.d.

Predsednik uprave
Joæe Kranjc, univ. dipl. prav.
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V Intereuropi si vseskozi prizadevamo biti korak 
spredaj. Naπa usmerjenost v prihodnost pa se naj-
bolje kaæe v naπem Razvojnem naËrtu do leta 2006, 
temeljnem vodilu in hkrati orientacijski toËki, s ka-
tero preverjamo, kako uspeπno napredujemo in se 
razvijamo na ravni celotnega koncerna. Vsi temeljni 
razvojni cilji so kar najbolj natanËno premiπljeni in 
seveda dosegljivi, temeljijo pa na stalni rasti zadovo-
ljstva vseh udeleæencev poslovnega procesa.
 

Temeljne razvojne cilje koncerna Intereuropa lahko 
na kratko predstavimo s preprostimi navedbami, 
njihovo doseganje bo seveda teæja naloga, vendar 
nikakor ne dvomimo, da nam bo s skupnimi moËmi 
in predanostjo vseh vpletenih - pri tem se seveda za-
naπamo na pripravljenost in sposobnost vseh naπih 
zaposlenih - uspelo vse cilje doseËi in celo poveËati. 
ZaËrtani temeljni razvojni cilji so:

-  10-odstotna Ëista dobiËkonosnost kapitala;
-  7-odstotna letna rast Ëistih prihodkov od prodaje;
-  4-odstotna letna rast dodane vrednosti na zapo-

slenega.

Razvojne cilje dosegamo z izvajanjem razvojnih stra-
tegij, ki smo jih opredelili v Razvojnem naËrtu in spre-
jeli za svoje.

Træna strategija

-  krepitev konkurenËnega poloæaja na sedanjih trgih;
-  krepitev konkurenËnega poloæaja na novih trgih.

S træno strategijo smo doloËili prednostne dejavno-
sti za krepitev trænega poloæaja na obstojeËih trgih 
ter geografsko in produktno πirjenje na nove trge. 

Geografsko za nas novi trgi predstavljajo obmoËje 
osrednje in zahodne Evrope. Z iskanjem novih po-
slovnih partnerjev v æelenih regijah nam je uspelo 
prestrukturirati partnersko mreæo predvsem v Nem-
Ëiji in s tem pokriti pomemben del Evrope. 

V preteklem letu smo lastno mreæo okrepili z na-
kupom πpediterskega podjetja Schneider & Peklar 
na Dunaju, z ustanovitvijo lastnega podjetja v Trois-
dorfu z namenom prodaje lastnih transportnih ka-
pacitet in disponaæe tovornjakov. Prav tako vlogo bo 
imelo tudi podjetje, ki smo ga lani prevzeli v Lyonu.
 
V prihodnje nas Ëakajo veliki izzivi tudi v nekdanji 
Sovjetski zvezi, saj smo s prevzemom v ukrajin-
skem Uægorodu pridobili odskoËno desko za razvoj 
cestnega transporta na tem obmoËju ob podpori 
æelezniπkega prometa.
 

Strategija priprave na Evropsko 
unijo

-  prilagajanje poslovnega podroËja carinskih storitev;
- prilagajanje organiziranosti πpedicije v Sloveniji.

Aktivnosti træne strategije so prepletene s strategijo 
priprave Intereurope na Evropsko unijo, ki v letu 
2004 predvideva obËutno zmanjπanje prodaje ca-
rinskih storitev, kar bomo nadomestili predvsem z 

Razvojna strategija do leta 
2006

Vsi temeljni razvojni cilji so natanËno 
premiπljeni in dosegljivi, temeljijo 
pa na stalni rasti zadovoljstva vseh 
udeleæencev poslovnega procesa.

DoloËili smo prednostne dejavnosti 
za krepitev trænega poloæaja na 
obstojeËih trgih ter geografsko in 
produktno πirjenje na nove trge.

Interglas 6
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rastjo prodaje kopenskega prometa in πiritvijo na 
nove trge, opredeljene v træni strategiji.

Strategija razvoja procesov

- usmerjenost v kakovost logistiËnega servisa;
- razvoj procesov in razvoj enot koncerna.

KljuË za doseganje zadovoljstva vseh udeleæencev 
poslovnega procesa je strategija razvoja procesov. V 
strateπkih aktivnostih predvidevamo posodabljanje 
logistiËne infrastrukture, investiranje v sodobne in-
formacijske tehnologije, vpeljevanje inovacij ter uva-
janje in vzdræevanje sistemov kakovosti v koncernu.

Lani smo zakljuËili projekt posodobitve sistema vo-
denja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2000 

v treh druæbah. Hkrati smo vzpostavili merjenje
dobiËka, uËinkovitosti in zadovoljstva s sistemom 
kontrolnih toËk. Uvedli smo tudi sistem HACCP, 
preventivni sistem za odkrivanje in prepreËevanje 
dejavnikov, ki ogroæajo Ëlovekovo zdravje, z njim pa 
lahko uËinkovito zagotovimo zdravstveno ustrez-
nost æivil. 

Strategija razvoja kadrov

- razvoj upravljanja Ëloveπkih virov;
- uËinkovito upravljanje znanja;
- izboljπevanje zadovoljstva zaposlenih;
- utrjevanje koncepta uËeËega se podjetja.

Strategija razvoja kadrov postavlja v ospredje uËinko-
vito upravljanje znanj, zadovoljstvo zaposlenih in kon-
cept uËeËega se podjetja. Vrednote, znaËilne za Inter-
europo, in model nagrajevanja, ki temelji na ciljnem 
vodenju, smo razvili zato, da bi poveËali zadovoljstvo 
zaposlenih. Za njihov sistematiËen razvoj skrbimo s 
prenosom znanj v koncernu in funkcionalnim uspo-
sabljanjem na vseh nivojih. Lani smo za izobraæeva-
nje namenili 57,7 milijonov tolarjev oziroma enajst 
ur na zaposlenega. Zaposleni so pridobivali znanja 
in spretnosti v logistiki, komunikaciji in vodenju pro-
daje, tujih jezikih, raËunalniπkih znanjih, varstvu pri 
delu, ravnanju z nevarnim blagom in kemikalijami,  
znanja o uvajanju kakovosti v poslovne procese itd. 
Za novo zaposlene smo pripravili uvajalne seminarje 
in udeleæence seznanili z organizacijo, vizijo in kul-
turo druæbe, pouËili o varstvu pri delu, raËunalniπkem 
programu, ki podpira sistem kakovosti itd. 

FinanËna strategija

- maksimiranje vrednosti druæbe;
- upravljanje in nadzor poslovanja koncerna;
- poveËevanje træne vrednosti druæbe.

FinanËne uËinke poslovanja, ki so rezultat vseh aktiv-
nosti, zbira in usmerja finanËna strategija, ki jo vodimo 
pri naloæbah, obvladovanju stroπkov, jasni dividendni 
politiki in korektnem obveπËanju delniËarjev. Njeno te-
meljno vodilo je maksimiranje vrednosti druæbe.

Poslovni naËrt za leto 2003 je bil v vseh temeljnih 
kategorijah doseæen ali celo preseæen. V primerjavi 
s prejπnjim letom najbolj izstopa poveËana produk-
tivnost. »isti poslovni izid za tretjino presega naËrto-
vanega, Ëista dobiËkonosnost kapitala pa je za 29 % 
viπja od naËrtovane.

Vrednost koncerna, izraæena z viπino sredstev, se je 
v letu 2003 poveËala za 6 %, in zato izpolnjujemo za-
Ërtane usmeritve v Razvojnem naËrtu do leta 2006 
in plan za leto 2003.

Predvidevamo posodabljanje logistiËne 
infrastrukture, investiranje v informa-
cijske tehnologije, vpeljevanje inovacij 
ter uvajanje in vzdræevanje sistemov
kakovosti.

Tudi v prihodnje æelimo spodbujati
izobraæevanje, naπ cilj pa je doseËi
najmanj dvajset ur izobraæevanja
na zaposlenega.

»isti poslovni izid za tretjino presega 
naËrtovanega, Ëista dobiËkonosnost 
kapitala pa je za 29 % viπja od 
naËrtovane.
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Delnice Intereurope v letu 2003

Navadne delnice Intereurope z oznako IEKG kotirajo 
v borzni kotaciji na Ljubljanski borzi vrednostnih pa-
pirjev, kjer s petnajstimi drugimi pomembnejπimi 

delnicami sestavljajo slovenski borzni indeks SBI20. 
V letu 2003 je celotni promet z delnico IEKG znaπal 
3.758 milijonov tolarjev, kar predstavlja 3,5-odstotni 
deleæ v skupnem prometu z delnicami na Ljubljanski 
borzi vrednostnih papirjev.

Enotni teËaj navadne delnice Intereurope se je v 
letu 2003 gibal med vrednostjo 5.000,00 SIT in 
5.500,00 SIT. PovpreËni teËaj je znaπal 5.331,26 SIT, 
kar je 8 % veË kakor leta 2002 in skoraj 200 % veË 
kakor ob zaËetku kotacije leta 1998. Enotni teËaj ob 
koncu obdobja je znaπal 5.384,46 SIT, kar predstavlja 
3-odstotni kapitalski donos v letu 2003. Rast je ne-
koliko niæja od rasti slovenskega borznega indeksa, 
kar je posledica ugibanj vlagateljev o pripravljenosti 
Intereurope za vstop Slovenije v Evropsko unijo.

Delnice in lastniπka 
struktura

Gibanje teËaja in prometa z delnicami Intereurope ter Slovenskega borznega indeksa v letu 2003

PovpreËni teËaj je 
znaπal 5.331,26 SIT,
kar je 8 % veË
kakor leta 2002.



Interglas 8 9 Interglas

KljuËni podatki za navadne delnice Intereurope v preteklih 4 letih
v SIT

 2000 2001 2002 2003

©tevilo delnic 7.210.700 7.210.700 7.902.413 7.902.413

Podatki o trgovanju     

Knjigovodska vrednost delnice 3.196 3.803 4.233 4.368

Enotni teËaj konec leta 2.690 3.949 5.246 5.384

Tehtani povpreËni teËaj 2.477 3.176 4.936 5.331

Najviπji teËaj 2.736 4.000 5.807 5.486

Najniæji teËaj 2.216 2.528 3.899 5.001

Træna kapitalizacija v mio. SIT 19.393 28.473 41.456 42.550

Promet v mio. SIT 2.023 7.078 6.309 3.758

Kazalniki     

»isti dobiËek na delnico 238 547 624 362

Denarni tok na delnico 319 625 644 346

Bruto dividenda na delnico 140 160 200 220

P / BV 0,84 1,04 1,24 1,23

P / CF 8,43 6,32 8,15 15,56

P / E 11,29 7,22 8,41 14,86

Kapitalski donos 11 % 47 % 33 % 3 %

Dividendni donos 6 % 6 % 5 % 4 %

Skupni donos delnice 20 % 52 % 40 % 8 %

knjigovodska vrednost: (kapital - vrednost prednostnih delnic) / πtevilo 
navadnih delnic
træna kapitalizacija: enotni teËaj ob koncu leta * πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi 
Ëisti poslovni izid na delnico: (Ëisti poslovni izid - dividenda prednostnih 
delnic) / πtevilo navadnih delnic
denarni tok na delnico: (Ëisti poslovni izid - dividende + amortizacija) / πtevilo 
navadnih delnic

P / BV: teËaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / E: teËaj ob koncu leta / Ëisti poslovni izid na delnico
P / CF: teËaj ob koncu leta / denarni tok na delnico
kapitalski donos: porast teËaja v enem letu
dividendni donos: bruto dividenda / teËaj ob zaËetku leta

V letu 2003 je Intereuropa na podlagi sklepa lansko-
letne skupπËine delniËarjev izdala 54.482 prednost-
nih delnic z nominalno vrednostjo 2.000,00 SIT, ki 
so bile dne 15. 12. 2003 vpisane v centralni register 
vrednostnih papirjev pri KDD. Izdane so bile zaradi 
poveËanja kapitala ob pripojitvi druæbe STTC d. d., k 
Intereuropi d.d. Imetnikom dajejo pravico do fiksne 
dividende v viπini 0,88 % njihove nominalne vre-
dnosti, nimajo glasovalne pravice in niso uvrπËene 
v organizirano trgovanje na trgu vrednostnih papir-
jev. Njihova knjigovodska vrednost je enaka nomi-
nalni in znaπa 2.000,00 SIT. 

Leto 2004 bo zares kljuËno za razvoj Intereurope, 
vendar uspeπno poslovanje in uresniËevanje razvoj-
ne strategije dokazujeta, da se na prihajajoËe spre-
membe ustrezno odzivamo. Tudi kazalniki trgova-
nja in dividendne donosnosti kaæejo, da je naloæba 
v delnice Intereurope za vlagatelje varna naloæba z 
dobrim potencialom.

Naloæba v delnice Intereurope je varna 
naloæba z dobrim potencialom. 
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Lastniπka struktura

Bistvena sprememba v lastniπki strukturi se je zgodi-
la decembra 2003, ko je Slovenska odπkodninska 
druæba prodala svoj 14-odstotni deleæ Luki Koper. 
V novem lastniku ne vidimo le najveËjega delni-
Ëarja, temveË tudi enega pomembnejπih poslovnih 
partnerjev, katerega cilj je krepitev sodelovanja in 
veËanje vrednosti obeh podjetij. 

Ob koncu leta je bilo v delniπko knjigo Intereurope 
vpisanih 4.326 delniËarjev, kar je 210 manj kakor ob 
koncu prejπnjega leta.

10 % Zaposleni

13 % FiziËne osebe

10 % Kapitalska druæba

25 % FinanËna podjetja

16 % Luka Koper

4 % Ostala podjetja

22 % Investicijske druæbe

Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope na dan 31. 12. 2003
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Ëarji po skupπËini in potrditvi viπine dividende pre-
jeli dopis s podatki o viπini dividende in pozivom, da 
morebitne spremembe ali pomanjkljivosti podat-
kov (banËni raËun, davËna πtevilka, osebni podatki) 
sporoËite Banki Koper. 

Oseba za stike v Banki Koper:
ga. Melita Medved, tel.: (05) 666 22 66 

DelniËarji z dividendo, niæjo od 30.000 tolarjev, bo-
ste lahko izplaËilo prejeli s posebno nakaznico v go-
tovini v vseh bankah v Republiki Sloveniji.

UpraviËenci do dividende

Do dividende bodo upraviËeni delniËarji, ki bodo 
na dan 6. 7. 2004 vpisani v centralnem registru 
vrednostnih papirjev pri KDD kot lastniki delnic 
IEKG.

Prvi trgovalni dan brez upraviËenja do dividende 
bo ponedeljek, 5. 7. 2004, kar pomeni, da delniËarji, 
ki æelijo prejeti dividendo, delnic ne smejo prodati 
pred tem datumom.

VeË o poslovanju Intereurope d.d., v letu 2003 si lahko preberete 
v Letnem poroËilu 2003, ki je objavljeno na spletnih straneh 
www.intereuropa.si.

Dividenda

Letoπnja predlagana dividenda je
240 tolarjev bruto na delnico,
kar je v primerjavi z lani 9 % veË.

Bruto vrednost dividende na delnico Intereurope v 
letih 2000 do 2004

* predlagana bruto vrednost dividende na delnico za leto 2004
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Dividenda v letu 2004

V razvojnem naËrtu smo se opredelili za dolgoroËno 
stabilno politiko izplaËevanja dividend. To za delni        
Ëarje Intereurope pomeni predvidljive dividendne 
donose, druæbi pa omogoËa naËrtovanje strukture 
virov in naloæbenih aktivnosti. V skladu s sprejeto 
investicijsko razvojno politiko Intereuropa nameni 
do 50 % ustvarjenega dobiËka za dividende in pri 
tem ohranja najmanj realno vrednost. 

Na podlagi sklepa 11. skupπËine delniËarjev z dne 
4. 7. 2003 smo v avgustu 2003 izplaËali dividende v 
viπini 220 tolarjev bruto na delnico, kar je 10 % veË 
kakor v letu pred tem.

Letoπnja predlagana dividenda je 240 tolarjev bruto 
na delnico, kar je v primerjavi z lani 9 % veË.

IzplaËilo dividend

Dividenda bo izplaËana predvidoma ob koncu mese-
ca avgusta 2004. Tudi letos smo izvedbo izplaËila 
dividend zaupali Banki Koper, d. d. Tako boste delni-
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Kot od vseh preteklih let tudi od leta 2004 veliko pri-
Ëakujemo. Predvsem bomo nadaljevali uresniËeva-
nje poslovne vizije koncerna, v smeri krepitve trænega 
poloæaja vodilnega ponudnika logistiËnih storitev v 
jugovzhodni Evropi in srednje velikega v Evropi. 

Za obvladujoËo druæbo koncerna æelimo ohraniti træ-
ni deleæ sicer padajoËega segmenta carinskih stori-
tev in poveËati træni deleæ organizacije transporta 
in logistike. Zavedamo se, da bo rast na podroËju lo-
gistike zahtevala dodatne stroπke prestrukturiranja 
(naloæbe v znanje, informacijsko tehnologijo, nastop 
na trgu). Zato v obvladujoËi druæbi predvidevamo 
manjπi donos kakor v letu 2003, kar smo tudi opre-
delili v razvojni strategiji. 

Za drugi druæbi v Sloveniji (Intereuropa Transport 
d.o.o. in Interagent d.o.o.) predvidevamo rast proda-
je zaradi izkoriπËanja priloænosti, ki nam jih bo nudil 
neoviran nastop na enotnem trgu Evropske unije, in 
veËanja produktivnosti poslovanja. 

V drugih dræavah v koncernu naËrtujemo visoke stop-
nje rasti prodaje in poslovnega izida, kar je v skladu z 
razvojno strategijo πiritve lastne poslovne mreæe. 

Z naËrtovanimi naloæbami bomo πe naprej πirili lo-
gistiËno infrastrukturo in izboljπevali svoje konku-
renËne prednosti celovitega logistiËnega servisa.

Z naloæbami, agresivnejπim nastopom na trgu in 
racionalizacijo stroπkov bomo zagotovili rast Ëistih 
prihodkov in dosegli minimalni izpad Ëistega poslov-
nega izida. Za leto 2004 naËrtujemo 7,9-odstotno Ëisto 
dobiËkonosnost kapitala in 4-odstotno rast vrednosti 
kapitala.

Z obvladovanjem sprememb bomo uresniËili postav-
ljene cilje in tako postavili temelje za nadaljnjo rast 
in razvoj koncerna.

NaËrti za leto 
2004

Predvsem bomo krepili træni poloæaj 
vodilnega ponudnika v jugovzhodni 
Evropi in srednje velikega v Evropi.

Intereuropa, Globalni logistiËni servis, d.d., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper, Slovenija
T 00386 (0)5 664 10 00
F 00386 (0)5 664 26 74
E info@intereuropa.si
www.intereuropa.si
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