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Izkaz poslovnega izida v tisoË SIT

2001 2002 2003 2004 04/03

»isti prihodki od prodaje 36.541.749 43.088.381 45.117.517 51.033.628 113

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA)

3.879.670 4.201.397 5.387.823 4.359.926 81

Poslovni izid iz rednega delovanja 4.655.204 7.332.274 3.744.847 3.603.651 96

»isti poslovni izid 4.098.752 5.464.923 3.004.558 2.901.151 97

Dodana vrednost 10.190.468 11.939.054 12.576.880 11.586.882 92

»isti poslovni izid na delnico (v SIT)* 547 624 362 249 69

Bruto dividenda na delnico (v SIT) 160 200 220 240 109

*V letu 2004 sprememba vrednotenja kapitalske metode - glej raËunovodsko poroËilo.

Bilanca stanja v tisoË SIT

2001 2002 2003 2004 04/03

BilanËna vsota 44.507.963 54.309.623 57.376.997 57.967.876 101

Stalna sredstva 30.532.688 38.054.925 41.102.995 42.397.842 103

Gibljiva sredstva 13.501.413 15.776.927 15.346.339 14.793.457 96

Kapital 27.872.975 35.436.395 35.820.375 36.497.038 102

PovpreËni kapital* 23.683.714 28.922.224 34.126.106 34.708.131 102

FinanËne in poslovne obveznosti 13.812.747 12.507.710 16.445.135 18.565.926 113

* PovpreËni kapital ne vkljuËuje Ëistega poslovnega izida poslovnega leta.

Zaposleni po plaËanih urah

2001 2002 2003 2004 04/03

PovpreËno πtevilo zaposlenih 2.035 2.422 2.372 2.260 95

©tevilo zaposlenih v odvisnih druæbah 582 1.094 1.213 1.215 100

Kazalniki uspeπnosti

2001 2002 2003 2004 04/03

»ista dobiËkonosnost kapitala 17,31 % 18,90 % 8,80 % 8,36 % 95

»ista dobiËkonosnost sredstev 9,90 % 11,10 % 5,40 % 4,94 % 91

Produktivnost (v 1000 SIT) 17.957 18.248 19.476 22.929 118

»ista dobiËkonosnost prihodkov 10,20 % 10,70 % 6,30 % 5,53 % 88

»ista dobiËkonosnost kapitala: Ëisti poslovni izid/povpreËni kapital
»ista dobiËkonosnost sredstev: Ëisti poslovni izid/povpreËna sredstva
Produktivnost: Ëisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki/πtevilo zaposlenih
»ista dobiËkonosnost prihodkov: Ëisti poslovni izid/prihodki

KljuËni doseæki leta 2004
v πtevilkah
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Gibanje Ëistega poslovnega izida in EBITDA od leta 
2001 do 2004

Gibanje Ëiste dobiËkonosnosti kapitala in povpre-
Ënega kapitala v obdobju od leta 2001 do 2004

v mrd SIT
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Spoπtovani delniËar,

leto 2004 je bilo πe eno od prelomnih za druæbo Intereuropa d.d. 

Kljub temu lahko zakljuËimo, da je πlo za leto doseækov in na nekaterih podroËjih tudi preseækov, ne glede 
na posebne poslovne okoliπËine. Druæba je znova dokazala svojo trdnost, odloËnost in usmerjenost v rast 
in dobiËkonosnost.

Leto poprej smo opozarjali na vse pasti in izzive, ki nam jih bo prineslo leto 2004. »e se ozremo nazaj, 
lahko trdimo, da smo bili veË kot dobro pripravljeni. Domala vse naπe poslovne napovedi so se uresniËile, 
nekatere neizogibne ovire smo premiπljeno odpravili, nove izzive pa doËakali odloËeni, da se z njimi spo-
pademo.

Zato ni Ëudno, da kljub vsemu presegamo Ëiste prihodke od prodaje glede na plan za 3 %, v primerjavi z 
letom poprej pa kar za 13 %. Ti izvrstni doseæki pomenijo, da postajamo eno izmed najpomembnejπih pod-
jetij v svoji panogi. S tem se tudi potrjuje dejstvo, da uspeπno nadaljujemo z uresniËevanjem naπe vizije in 
Razvojnega naËrta z rastjo trænih deleæev, krepitvijo mednarodnih partnerskih povezav in s tem s krepitvijo 
naπe mreæe ter razvojem lastnih storitev.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in moËno podporo v upanju, da nas boste podpirali na naπi nadaljnji poti 
rasti in razvoja tudi v prihodnje.

Joæe Kranjc,
predsednik uprave

Pismo delniËarjem
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1. Kako ste zadovoljni s preteklim letom?

V preteklem letu je zaznamoval poslovanje koncerna Intereuropa predvsem vstop Slovenije v Evropsko uni-
jo. Po zakljuËku veËletnih priprav, predvsem v matiËni druæbi Intereuropa d.d., smo se uspeπno prilagodili na 
spremenjene razmere na trgu. S πiritvijo ponudbe logistiËnih storitev, prilagojenih novim potrebam strank, 
smo preusmerili naπe aktivnosti s poslovnega podroËja carinskih storitev na druga poslovna podroËja, 
zlasti na poslovno podroËje kopenskega prometa in terminalskih storitev. Nadaljevali smo s prevzemanjem 
celotne logistike pri nekaterih kupcih. ©e naprej utrjujemo poloæaj vodilnega ponudnika logistiËnih storitev 
v Sloveniji, Hrvaπki ter Bosni in Hercegovini.

V uskupinjene raËunovodske izkaze je bilo v letu 2004 vkljuËenih 15 odvisnih druæb, prviË πtiri nove druæbe, 
v katerih ima Intereuropa d.d. veËinski deleæ. SooËali smo se z rastjo stroπkov, ki so izvirali predvsem iz 
veËanja stroπkov v cestnem prometu in stroπkov informacijske tehnologije. Manjπim prihodkom iz carin-
skih storitev smo se prilagodili z zmanjπanjem πtevila zaposlenih in optimiziranjem kapacitet. FinanËna 
stabilnost koncerna zagotavlja potrebne vire za investicije in πiritev lastne poslovne mreæe. S preteklim 
letom sem priËakovano zadovoljen.

2. Vse to se lepo sliπi, toda ali to potrjujejo tudi πtevilke?

Koncern Intereuropa je v poslovnem letu 2004 dosegel 51 milijard sit Ëistih prihodkov od prodaje, kar je 
3 odstotke nad planom in 13 odstotkov veË kot v letu 2003. PoveËali smo sredstva in kapital ter dosegli 
2,9 milijarde sit Ëistega poslovnega izida in Ëisto dobiËkonosnost kapitala v viπini 8,4 odstotka. To so, v 
πtevilkah izraæeni, kljuËni doseæki poslovno izredno zahtevnega leta 2004, na katere smo ponosni.

3. V letu 2004 je bil najveËji dogodek nedvomno vstop Slovenije v Evropsko unijo. Nanj ste se temeljito 
pripravljali. Zdaj ko je vse to za vami, gotovo lahko podate objektivno oceno uspeπnosti priprav.

Priprava Intereurope d.d. na vstop Slovenije v Evropsko unijo se je zaËela æe veË kot pred desetimi leti, takoj 
ko smo zaznali tako usmeritev politiËnega vodstva dræave. Intereuropa d.d. je takrat zakljuËila lastninsko 
preoblikovanje v delniπko druæbo, ki je razpolagala z 32.000 m2 pisarn, 35.000 m2 skladiπË, 200 tovornjaki 
in imela 1.626 zaposlenih, od tega veË kot 80 % s V. in niæjo stopnjo πolske izobrazbe. V πpediciji je delalo 
950 zaposlenih, od tega 70 % na carinskem posredovanju in mejni odpravi. Træni deleæ Intereurope na 
podroËju carinskih storitev je znaπal veË kot 40 %. V letu 1995 smo dosegli 9 milijard sit Ëistih prihodkov od 
prodaje, 790 milijonov sit Ëistega poslovnega izida in dosegli dobiËkonosnost kapitala v viπini 6,4 odstotka. 
FinanËna stabilnost Intereurope d.d. pa je æe takrat zagotavljala potrebne vire za investicije v logistiËno 
dejavnost in πiritev lastne poslovne mreæe tudi s prevzemi primernih druæb.

V letu 1997 smo sprejeli srednjeroËni razvojni naËrt in v njem prviË jasno opredelili poslovno vizijo in razvo-
jne cilje Intereurope. DoloËili smo poslanstvo Intereurope, kot “optimalno pokrivanje potreb po logistiËnih 
storitvah v popolno zadovoljstvo kupca, ki mu zagotavljamo zanesljivost, hitrost, varnost in konkurenËne 
cene”, ter vizijo “ostati vodilni ponudnik logistiËnih storitev v Sloveniji in postati vodilni v jugovzhodni 
Evropi”. Zaznali smo razvojne nevarnosti in priloænosti, jih analizirali ter naπli reπitve v razvoju novih logis-
tiËnih storitev po meri kupcev, v krepitvi konkurenËnega poloæaja v Sloveniji ter razvoju in rasti na trgih 
izven Slovenije prek obstojeËih in novih lastnih podjetij ter ugledne partnerske mreæe.

V naslednjih letih smo sledili naπemu poslanstvu in viziji, gradili logistiËno infrastrukturo (skladiπËno-
pretovorne terminale s prekladalno opremo, dostavnimi prevoznimi sredstvi in raËunalniπko podporo) v 
obstojeËi poslovni mreæi, ki smo jo πirili s prevzemi skladiπËno-pretovornih in logistiËnih podjetij doma in v 
tujini. Z izgradnjo mreæe sodobno opremljenih skladiπËno-pretovornih terminalov in z dodatnim izobra-
æevanjem zaposlenih v logistiËnih znanjih smo usposabljali naπo poslovno mreæo v ponudnika logistiËnih 
storitev v kopenskem, zraËnem in pomorskem prometu ter terminalskih in carinskih storitvah.

Intervju s predsednikom uprave

FinanËna stabilnost
koncerna zagotavlja 
potrebne vire za 
investicije in πiritev
lastne poslovne
mreæe.
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Vstop Slovenije v Evropsko unijo je Intereuropa priËakala povezana v koncern, ki ga tvori matiËna druæba 
Intereuropa d.d. in 15 povezanih druæb s 191.000 m2 skladiπËno-pretovornih povrπin ter 385 tovornjaki in 
dostavnimi vozili, 2.280 zaposlenimi, od tega 26 % s VI. in VII. stopnjo izobrazbe, in s sodobno raËunalniπko 
podporo delovnim procesom. 

4. Seveda ne moremo mimo razvojnega naËrta koncerna Intereuropa do leta 2006. Æe v letu 2003 ste 
presegli zadane cilje. Kako pa je bilo lansko leto?

Lansko leto je bilo za Intereuropo v tem srednjeroËnem obdobju vsekakor kritiËno leto. Zaradi vstopa 
Slovenije v eu in prenehanja potreb po veËjem delu opravljanja carinskih storitev. To je imelo za posledico 
izpad prihodkov in seveda krËenje poslovne mreæe, zapiranje enot na meji z Italijo, Avstrijo in Madæarsko, 
selitev nekaterih enot v notranjost Slovenije in seveda ugotavljanje prevelikega πtevila zaposlenih, ki so 
postali nepotrebni zaradi izpada omenjenih storitev. Vse to se je seveda odrazilo tudi v poslovnem rezul-
tatu v uresniËevanju srednjeroËnega razvojnega naËrta do leta 2005. To pomeni, da smo v tem letu dosegli 
nekaj slabπe rezultate od povpreËnih predvidenih, kar pa je bilo priËakovano in smo to tudi predvideli. 
Doseæeni rezultati nikakor ne ogroæajo naËrtovanih povpreËnih rezultatov za to obdobje. Lahko reËem, 
da smo z rezultati v preteklem letu lahko zadovoljni; tako z obsegom kot s Ëistim poslovnim rezultatom 
celega leta in seveda Ëistim donosom.

5. Kako ste reπevali problem preseænih delavcev? 

Dejstvo je, da smo s posebno analizo v zaËetku leta ugotovili, za kakπen obseg izpada storitev bo πlo. Æe 
takrat se je pokazalo, v kakπnem πtevilu bomo morali prilagoditi delavce. To smo reπevali tako, da smo us-
tanovili posebno poslovno enoto Mejna odprava, v katero smo prerazporedili doloËeno πtevilo zaposlenih. 
Kljub temu pa brez ugotavljanja preseænih delavcev na æalost ni πlo. Te smo odpustili iz poslovnih razlogov 
ob izplaËilu najviπje moæne odpravnine v skupni vrednosti veË kot 410 milijonov tolarjev. 

K sodelovanju smo povabili tudi posebno agencijo, ki je specializirana za pomoË pri iskanju nove zaposli-
tve. Lahko reËem, da je omenjena agencija uspeπno usposobila veËino odpuπËenih delavcev za iskanje nove 
zaposlitve. 

Preostanek preseænih delavcev pa predstavljajo delavci, ki so bili pri nas zaposleni za doloËen Ëas, in vsi, 
pri katerih smo izpeljali sporazumno prenehanje delovnega razmerja z izplaËilom dogovorjene vsote z 
odkupom let, kjer je bilo to mogoËe.

Skupno je prenehalo delovno razmerje 289 zaposlenim.

6. Vaπa mreæa se je poveËala za nekaj novih podjetij. So ta upraviËila vaπa priËakovanja?

Res je, v lanskem letu smo poveËali πtevilo hËerinskih podjetij v Avstriji, NemËiji in Franciji. Podjetje, ki je 
prikazalo najbolj uËinkovito delo, je avstrijsko podjetje, kjer æe beleæimo rast. Nemπko podjetje trenutno 
zaposluje dve osebi in je usmerjeno predvsem v prodajo naπih transportnih storitev na tem obmoËju, 
vendar kljub temu dosega naËrtovane prodajne rezultate. To pomeni, da je dobiËkonosnost dovolj velika, 
da podjetje ni veË odvisno od materinske druæbe. Podobno velja tudi za podjetje v Franciji.

V lanskem letu smo nadaljevali s selekcioniranjem partnerske poslovne mreæe, predvsem v Evropi. V 
preteklih dveh letih so se partnerstva v Evropi dodobra premeπala. Naπi dolgoletni partnerji so s πiritvijo 
lastne poslovne mreæe prekinili sodelovanje z nami in nas s tem prisilili v iskanje novih partnerjev na teh 
obmoËjih. Pri tem smo sledili lastnim usmeritvam in partnerstva sklepali z moËnimi lokalnimi podjetji, ki 
nimajo namena postavljati lastne poslovne mreæe tam, kjer poslujemo tudi mi.

Z rezultati v pre-
teklem letu smo 

lahko zadovoljni; 
tako z obsegom kot 

s Ëistim poslovnim 
rezultatom celega 

leta in seveda Ëistim 
donosom.
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7. Kam nameravate vloæiti pridobljena sredstva? Se nagibate k πirjenju mreæe ali nadgradnji obstojeËih 
kapacitet?

Oboje. ©e vedno utrjujemo lastno poslovno mreæo, tako v Sloveniji kakor tudi na Hrvaπkem in v BiH. Lansko 
leto smo priËeli z dvema velikima investicijama, ki se bosta zakljuËili v letu 2005. Na Hrvaπkem smo zaklju-
Ëili investicijski cikel, s katerim smo pridobili nove skladiπËne in terminalske kapacitete. Druga pomembna 
investicija pa je investicija v nov informacijski sistem, s katerim bomo podprli poslovne procese v πpediciji 
in logistiki, kupcem pa olajπali sledljivost poπiljk in tako postali povsem konkurenËni tudi na tem podroËju.

Letos bomo nadaljevali z investiranjem v skladu z naπo razvojno strategijo in bomo πirili lastno poslovno 
mreæo. Seveda vam trenutno ne morem izdati, na katera geografska obmoËja se æelimo usmeriti, cilj pa je 
vsekakor rast in poveËevanje trænih deleæev.

8. V poslanstvu imate zapisano tudi pomembnost zadovoljstva kupcev. Spremljate pa tudi zadovoljstvo 
zaposlenih in partnerjev. Kaj kaæejo tokratne meritve?

Zadovoljstvo kupcev merimo redno. Za to imamo lastno metodologijo. Moram reËi, da so rezultati kljub 
vstopu v eu in nezavidljivemu poloæaju, v katerem smo se znaπli, zelo pozitivni, saj zadovoljstvo kupcev 
πe vedno naraπËa. To je obenem tudi ocena razvoja naπih lastnih storitev, ki jih kupci ocenjujejo kot zelo 
kakovostne. Brez kakovosti pa danes ne gre.

Pri zadovoljstvu zaposlenih je situacija seveda rahlo drugaËna. Naivno bi bilo priËakovati rast zadovoljstva 
zaposlenih takrat, ko moraπ odpuπËati. Poloæaj, v katerem smo se znaπli, pomeni tudi za zaposlene πtevilna 
odrekanja, saj je treba zmanjπati πtevilo izvajalcev, stroπke vseh vrst (blaga, materiala in storitev) in tudi 
plaË. To pa za zaposlene pomeni dodatno breme in je cena prilagajanja novonastali situaciji. Postopek 
prilagajanja je πe vedno v teku, vendar raËunamo, da ga bomo uspeπno zakljuËili v letu 2005.

9. Ste eden izmed najveËjih gospodarskih subjektov na Obali. Kako urejate sodelovanje z lokalnimi skup-
nostmi? Je na tem podroËju kaj novosti?

Posebnih novosti sicer ni, vendar se æe vsa leta trudimo vzorno sodelovati z lokalnimi skupnostmi. Pri nas 
druæbeno odgovornost pojmujemo na dva naËina. Prvo je seveda sponzoriranje in donacije. Glede na to, 
da opravljamo dokaj specifiËne storitve, je teæko meriti neposredne uËinke sponzoriranja, smo bolj kot za 
sponzoriranje πportnih druπtev dovzetni za sponzoriranje in donatorstva humanitarnim, izobraæevalnim in 
kulturnim organizacijam. S tem po naπem mnenju pomagamo veliko πirπi populaciji, tako na Obali kakor 
tudi v drugih okoljih, kjer poslujejo naπe enote.

Drugi naËin pa je zagotavljanje ekonomsko varnih in za okolje neobremenjujoËih delovnih mest in 
poslovnih procesov, ki zagotavljajo redne plaËe zaposlenim, lokalnim skupnostim pa tekoËe prilive v obliki 
davkov in prispevkov. 

10. Intereuropine delniËarje seveda najbolj zanima dobiËek. Nam lahko zaupate predlog delitve dobiËka?

Uprava zagovarja in izvaja stabilno in dolgoroËno politiko dividend. S to politiko dividend nameravamo 
nadaljevati tudi v prihodnje, uporaba dobiËka pa bo tudi letos pribliæno enaka kot v preteklih letih.

11. Hvala za izËrpne odgovore. Veliko ste nam razkrili, vsega pa najbræ ne?

Seveda ne. Nekatere stvari so poslovna skrivnost in jih razumljivo ne moremo izdati, spoπtujemo pa tudi 
Kodeks upravljanja javnih delniπkih druæb, ki nam doloËa koliËino in vsebino razkritij.

Uporaba dobiËka
bo tudi letos
pribliæno enaka
kot v preteklih
letih.
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Poslovanje koncerna Intereuropa je v letu 2004 zaznamoval vstop Slovenije v Evropsko unijo, kar je imelo 
za posledice zmanjπanje obsega poslovanja, notranje prestrukturiranje, predvsem v matiËni druæbi v Slove-
niji, ter bistveno poveËanje poslovanja v druæbah izven Slovenije. 

V letu 2004 smo v celotni Intereuropi ustvarili za 51 milijard tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje, kar je za
3 % veË, kot smo planirali, predstavlja pa 13-odstotno rast glede na leto 2003. V skladu s træno strategijo 
smo aktivno poveËali ponudbo logistiËnih storitev (predvsem v kopenskem prometu in terminalskih sto-
ritvah) ter moËno poveËevali prisotnost na tujih trgih. Kar 10 % rasti je posledica prevzemov novih druæb.
K rasti prodaje koncerna so pomembno prispevale tudi novokonsolidirane druæbe, ki smo jih prevzeli konec 
leta 2003 in jih letos prviË vkljuËili v raËunovodske izkaze.

Indeks rasti prodaje na Hrvaπkem v primerjavi z letom 2003 je bil 133, v ostalih dræavah, skupaj z novoprev-
zetimi druæbami, pa kar 346. ©e vedno ostajamo vodilni ponudniki logistiËnih storitev v Sloveniji, na Hrva-
πkem ter v Bosni in Hercegovini. Vse intenzivneje pa πirimo svojo poslovno mreæo na nove trge v srednji in 
vzhodni Evropi. 

Strateπka usmeritev koncerna πe naprej ostaja πiritev s prevzemi novih druæb ter krepitev partnerskih po-
vezav. To sta tudi temeljna pogoja za uresniËevanje vizije rasti koncerna.

Koncern Intereuropa ima kar 63 % vseh svojih sredstev pokritih z lastnimi viri - kapitalom. Prav tako 
ima solidno pokritost dolgoroËnih sredstev z dolgoroËnimi viri. Krediti bank so porasli za dobro tretjino, 
predstavljajo pa le 15 % v obveznostih. Navedena struktura lastnih in tujih virov dokazuje visoko finanËno 
stabilnost koncerna ter odpira moænost dodatnega zadolæevanja za realizacijo hitrejπe rasti.

Ugoden finanËni poloæaj odraæa tudi primerna vrednost kratkoroËnega koeficienta, ki znaπa 1,14. Med 
druæbami, ki jih ocenjujejo bonitetne hiπe, so nam analitiki dodelili najviπjo oceno 5A1, kar pomeni naj-
ugodnejπo oceno tveganja pri poslovanju z naπo druæbo. 

V obvladujoËi druæbi in skupini Intereuropa aktivno spremljamo in obvladujemo finanËna tveganja, tako 
tista, vezana na poslovanje s kupci, kot tveganja, vezana na likvidnost, valutna tveganja ter tveganja glede 
spremembe obrestnih mer. 

V letu 2004 smo sledili strateπkim finanËnim usmeritvam, ki predvidevajo finanËno stabilnost koncerna, ma-
ksimiranje vrednosti druæbe in træne vrednosti delnice. Tako smo v letu 2004 dosegli soliden donos na kapital v 
viπini 8,4 %. Prav tako je leto 2004 zaznamovala obËutna rast enotnega teËaja naπe delnice na Ljubljanski borzi, 
ki se je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2004 poveËal za 39,1 %. Uprava Intereurope je v razvojnem naËrtu opredelila 
stabilno politiko izplaËevanja dividend in na teh naËelih tudi ostaja. Bruto dividenda, izplaËana v letu 2004, je 
znaπala 240 sit in je bila med viπjimi dividendnimi donosi med druæbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. 

Leto 2004 je bilo v razvoju Intereurope prelomno. V skladu s priËakovanji je bil vstop Slovenije v eu za 
Intereuropo izredno zahteven zaradi zmanjπanja carinskega poslovanja, vendar smo prehod uspeπno 
prestali. To kaæe velika rast prodaje na nekaterih poslovnih podroËjih in rast poslovanja v druæbah izven 
Slovenije. Ambiciozni naËrti, ki jih imamo glede razvoja in πiritve v letoπnjem in bodoËih letih, so prav 
gotovo izziv tudi za vlagatelje v naπo delnico. PrepriËan sem, da je delnica Intereurope sedaj in v bodoËe 
varna, stabilna in donosna naloæba.

Radovan Vrabec,
namestnik predsednika uprave

PoroËilo Ëlana uprave,
odgovornega za finance
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PoroËilo nadzornega sveta

Na podlagi 256. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah (ZGD) je uprava druæbe Intereuropa d.d. poslala 
Ëlanom nadzornega sveta v preveritev in potrditev:

- letno poroËilo za poslovno leto 2004 z revizorjevim poroËilom,
- predlog uporabe bilanËnega dobiËka.

V skladu z 274. a Ëlenom Zakona o gospodarskih druæbah ter s toËkama 7.3. in 7.4. Statuta druæbe Intereu-
ropa d.d je nadzorni svet preveril prejete dokumente in podaja skupπËini delniËarjev Intereurope d.d. 
naslednje 

poroËilo o izsledkih preveritve.

Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 

Nadzorni svet se je v letu 2004 sestal na πestih rednih sejah. Deloval je v sedemËlanski sestavi. SkupπËina 
delniËarjev druæbe Intereuropa d.d., z dne 2. 7. 2004, je bila seznanjena z odstopom g. Tadeja Tufka iz 
Ëlanstva v nadzornem svetu. Na njegovo mesto je bil izvoljen g. Ernest Gortan kot predstavnik delniËarjev 
z mandatom do 4. 7. 2007. 

Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje druæbe, se sproti seznanjal z doseæenimi poslovnimi rezultati 
ter skladno z ustreznimi zakonskimi doloËili in statutom druæbe sklepal o predlaganih odloËitvah upra-
ve. Uprava je ustrezno informirala nadzorni svet s trimeseËnimi in polletnimi poroËili in tudi z drugimi 
vpraπanji, povezanimi s poslovanjem druæbe Intereuropa d.d. in odvisnih druæb. 

Nadzorni svet se je seznanil z Razvojnim programom odvisne druæbe Intereuropa Transport d.o.o za obdo-
bje 2004-2006 in sprejel vmesno poroËilo o izvajanju Razvojnega programa 2004-2006 ter o njem podal 
pozitivno staliπËe. 

V letu 2004 je nadzorni svet spremljal in ocenjeval uresniËevanje naËrtovane poslovne politike, smernice 
uresniËevanja razvojnega naËrta koncerna Intereuropa do leta 2006 z ugotovitvijo, da se z uresniËevanjem 
razvojnih strategij potrjuje zaËrtana usmeritev, sprejeta v Razvojnem naËrtu, in krepi vloga koncerna na 
novih trgih. KritiËen pa je bil do doseæenih rezultatov poslovanja na slovenskem trgu. 

Uprava druæbe je nadzorni svet seznanila s pridobitvijo prednostnih delnic druæbe Intereuropa d.d. 
kot lastnih delnic, ki jih je druæba odkupila zaradi æelje lastnikov oz. prednostnih delniËarjev po prodaji 
teh delnic, pridobljenih v postopku pripojitve prevzete druæbe sttc Maribor d.d., ter s tem v povezavi 
z zmanjπanjem osnovnega kapitala druæbe Intereuropa d.d. z umikom teh delnic, kar je bilo predmet 
obravnave na seji skupπËine, ki je predlagani sklep uprave in nadzornega sveta o umiku delnic sprejela. S 
tem je bila povezana tudi sprememba statuta druæbe.

Posebno pozornost je nadzorni svet namenjal obdobju po vstopu Slovenije v eu, tj. po 1. maju 2004. 
Pomemben element v poslovanju koncerna po vstopu v eu je bilo obvladovanje stroπkov. V druæbi so se 
v preteklem letu zaËele aktivnosti na podroËju organizacije in optimizacije πtevila zaposlenih, ki se bodo 
nadaljevale tudi v letu 2005.

Nadzorni svet je sprejel informacijo o sprostitvi 1.288 mio sit oblikovanih dolgoroËnih rezervacij in s tem 
poslediËno o sprostitvi sredstev, vezanih pri banki, zaradi zaπËite banËne garancije, dane kupcu, v povezavi 
s prodajo delnic druæbe Si.mobil d.d., kar je poslediËno izboljπalo finanËni rezultat druæbe.

Nadzorni svet je na eni izmed svojih sej obravnaval tudi doloËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
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druæb (objavljen v Ur. l. RS πt. 44/04) ter sprejel ukrepe o spoπtovanju omenjenega kodeksa v doloËilih, 
ki se nanaπajo tako na upravo kot nadzorni svet. Ugotovljeno je bilo, da med Ëlani nadzornega sveta ne 
obstajajo konflikti interesov, vezanih na 3.5.4. toËko doloËil kodeksa, razen za Ëlana nadzornega sveta g. 
Ernesta Gortana - predstavnika delniËarjev, ki je v interesnem konfliktu zaradi opravljanja vodilne funkcije 
(pomoËnik glavnega direktorja) v konkurenËni druæbi Luka Koper d.d. Nadzorni svet v skladu s toËko 3.5.7. 
Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb obveπËa skupπËino o obstoju tega interesnega konflikta. 

Nadzorni svet je obravnaval Razvojni naËrt koncerna Intereuropa do leta 2006, posodobljen za leta 2004-
2006, s katerim uprava potrjuje vizijo koncerna “ostati vodilni ponudnik logistiËnih storitev v jugovzhodni 
Evropi ter doseËi poloæaj srednje velikega ponudnika v Evropi” in dopolnjuje razvojne moænosti na podlagi 
vse hitrejπih sprememb v okolju in znotraj koncerna. 

Nadzorni svet je bil seznanjen tudi s planskimi dokumenti za leto 2005. Te dokumente je nadzorni svet 
podprl z ugotovitvijo, da je priËakovati najveËjo rast na poslovnem podroËju kopenski promet, pomorski 
promet in terminalske storitve ter zmanjπanje Ëistih prihodkov od prodaje na podroËju carinskih storitev, 
kar namerava druæba nadoknaditi z veËjo prodajo na ostalih poslovnih podroËjih. Nadzorni svet je ob 
obravnavi plana posebej poudaril, da je potrebno nameniti posebno pozornost boljπemu obvladovanju 
koncerna in odvisnih druæb. 

Nadzorni svet ocenjuje, da je imel v poslovnem letu 2004 na voljo dovolj pravoËasno pripravljenih po-
datkov, poroËil in informacij (po potrebi pa tudi dodatnih pojasnil in obrazloæitev na sejah), tako da je æe 
med poslovnim letom odgovorno spremljal in nadzoroval poslovanje druæbe. Poglobljeno je obravnaval 
obπirno poroËilo uprave o poslovanju druæbe in doseæenih rezultatih v letu 2004, ugotovljenih na podlagi 
nerevidiranih raËunovodskih izkazov s pojasnili k raËunovodskim izkazom za leto 2004.

»lani nadzornega sveta so skrbno preuËili letno poroËilo z revizorjevim poroËilom, raËunovodske izkaze in 
pojasnila ter druge navedbe v letnem poroËilu. Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poroËilo uprave vero-
dostojen odraz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v poslovnem letu 2004 in kot tako dopolnjuje 
in nadgrajuje informacije, ki so mu bile posredovane med poslovnim letom.

Mnenje k revizorjevemu poroËilu 

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poroËilom o opravljeni reviziji raËunovodskih izkazov skupine 
Intereuropa in obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d., ki ga je predloæila revizijska druæba Ernst & Young. 
Nadzorni svet ugotavlja, da je pooblaπËeni revizor druæbe Ernst & Young v svojem poroËilu podal pozitivno 
mnenje oziroma mnenje brez pridrækov na raËunovodske izkaze skupine Intereuropa in druæbe Intereu-
ropa d.d. ter ugotovil, da so resniËna in poπtena slika finanËnega stanja, poslovnega in finanËnega izida 
poslovanja ter gibanja kapitala v letu 2004 na dan 31. 12. 2004.

Skladno z doloËili drugega odstavka 274. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah in tretjega odstavka toËke 
7.4. Statuta druæbe Intereuropa d.d. je nadzorni svet sprejel naslednje staliπËe: k revizorjevem poroËilu, ki 
ga je pripravila revizijska druæba Ernst & Young, nadzorni svet nima pripomb.

Potrditev letnega poroËila za leto 2004

Nadzorni svet je pregledal poslovanje druæbe v letu 2004, poroËilo za poslovno leto 2004 koncerna 
Intereuropa in matiËne druæbe Intereuropa d.d., pozitivno mnenje v revizorjevem poroËilu in predlog 
uporabe bilanËnega dobiËka, ki ga je predloæila uprava. Na podlagi tega in v skladu z doloËili 274. a Ëlena 
Zakona o gospodarskih druæbah ter toËk 7.4. in 7.5. Statuta druæbe Intereuropa, Globalni logistiËni servis, 
delniπka druæba, nadzorni svet soglasno potrjuje in sprejema letno poroËilo koncerna Intereuropa za 
poslovno leto 2004. 
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Predlog za uporabo bilanËnega dobiËka 

Nadzorni svet je ob preveritvi revidiranega letnega poroËila preuËil tudi predlog uprave za uporabo 
bilanËnega dobiËka za leto 2004. Ugotovil je, da je koncern Intereuropa v poslovnem letu 2004 posloval 
skladno s temeljnimi cilji, ki so opredeljeni v Razvojnem naËrtu do leta 2006. Na podlagi te ugotovitve 
in dejstva, da koncern naËrtuje tudi v letu 2005 nadaljnjo πiritev svoje poslovne mreæe v srednji Evropi, 
veËanje prodajnih in trænih aktivnosti, nadaljnjo racionalizacijo stroπkov ter uËinkovito izkoriπËanje novih 
kapacitet, nadzorni svet soglaπa s predlogom uprave o uporabi bilanËnega dobiËka za leto 2004. 
Na podlagi 274. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah in toËke 7.4. Statuta druæbe Intereuropa d.d. 
nadzorni svet predlaga skupπËini druæbe Intereuropa d.d., da na podlagi druge alineje prvega odstavka 282. 
Ëlena in 282. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah sprejme sklep o:

1. uporabi bilanËnega dobiËka v viπini 12.039.561 tisoË sit, tako da: 

-  se za izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto 
viπini 240 SIT na delnico, nameni 1.896.579 tisoË sit;

-  se za udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe nameni znesek v viπini 58.011 tisoË sit; 
-  Za izplaËilo dividend in udeleæbe uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe se uporabi ustvarjeni 

Ëisti poslovni izid iz leta 2002;
-  preostali del bilanËnega dobiËka v viπini 10.084.971 tisoË sit ostane nerazporejen.

2. podelitvi razreπnice upravi in nadzornemu svetu druæbe Intereuropa d.d. za delo v 
   poslovnem letu 2004.

prof. dr. Livij Jakomin,
predsednik nadzornega sveta
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Upravljanje delniπke druæbe Intereuropa d.d. poteka skladno z Zakonom o gospodarskih druæbah, ki je 
temeljni zakonski akt s tega podroËja v Republiki Sloveniji, in skladno s Statutom druæbe Intereuropa d.d. 
Druæba spoπtuje doloËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb. 

Septembra 2004 je bila sprejeta prva Izjava o spoπtovanju omenjenega kodeksa, kjer so bila prikazana 
odstopanja v obdobju od sprejetja omenjenega kodeksa. 

V letu 2004 je upravljanje druæbe potekalo v skladu z naËeli Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb, z 
izjemo nekaterih odstopanj, ki se nanaπajo na njegove posamezne toËke: 

ToËka 2.3.10.: Kodeks doloËa, naj druæba v notranjem aktu predpiπe pravila o omejitvah trgovanja z del-
nicami druæbe ter delnicami povezanih druæb za Ëlane organov druæbe in zaposlene, ki so jim dostopne 
notranje informacije. V zaËetku leta 2005 je druæba skladno z 276.a Ëlenom ztvp sprejela sklep o doloËitvi 
seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

ToËke 3.6.1.-3.8.3.: V zvezi z doloËbo Kodeksa, ki pravi, naj nadzorni svet v skladu s svojimi potrebami us-
tanovi posebne komisije, se nadzorni svet do sedaj πe ni odloËil za oblikovanje posebnih komisij.

ToËka 6.1.5.: DoloËba Kodeksa o zamenjavi revizorja vsaj enkrat na pet let. Revizijska druæba Ernst & Young 
izvaja revizijo raËunovodskih izkazov Intereurope æe πesto leto. Za revizijo letnega poroËila za poslovno leto 
2005 bomo pridobili ponudbe najveËjih revizijskih druæb, ki delujejo v Sloveniji, jih analizirali in skupπËini 
predlagali najprimernejπega izvajalca.

Upravljanje druæbe 
Intereuropa d.d.
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Predstavitev uprave in 
nadzornega sveta

Uprava

Joæe Kranjc
Predsednik uprave

Radovan Vrabec
Namestnik predsednika
PodroËje financ, raËunovodstva, notranje revizije in 
kontrolinga

Mag. Milan Jelenc
Podpredsednik uprave
PodroËje logistike in strateπkega marketinga
(s 1. 1. 2005 preimenovano v PodroËje πpedicije in 
logistike)

Milan KureliË
Podpredsednik uprave
PodroËje kopenskega prometa
(s 1. 1. 2005 preimenovano v PodroËje cestnega in 
æelezniπkega transporta)

Vladimir PetraviË
Delavski direktor - Ëlan uprave
PodroËje kadrovsko-socialnih in sploπnih zadev

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavlja sedem Ëlanov, med katerimi 
so trije predstavniki zaposlenih.

Dr. Livij Jakomin - predsednik nadzornega sveta
mag. Joæe LeniË - predstavnik delniËarjev
Ernest Gortan - predstavnik delniËarjev
Drago  Naberπnik - predstavnik delniËarjev

Maksimiljan BabiË - predstavnik zaposlenih
Zoran Klampfer - predstavnik zaposlenih
Marina Rus - predstavnica zaposlenih
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NaËrtujemo 
odprtje velikega 
logistiËnega 
centra v Logatcu, 
sodobnega pretoË-
nega skladiπËa 
v Ljubljani 
in poslovno-
skladiπËnega 
objekta v 
Dugopolju pri 
Splitu.
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KljuËni dogodki leta 2004

Januar

-  V Varaædinu dograjene dodatne skladiπËne zmogljivosti v obsegu 1500 m2.
-  23. januarja sveËana otvoritev novih skladiπËnih in poslovnih prostorov v Gaæenici pri Zadru, kar bo omo-

goËilo naËrtovano rast logistiËnih storitev.

Februar

-  Hladilnica v Mariboru pridobila “ovalni æig”, kar dovoljuje neomejen promet z zamrznjenim blagom æi-
valskega izvora znotraj eu, in tako postala prva “javna hladilnica” v Sloveniji.

-  Vzpostavljen haccp sistem v hladilnici Maribor.

Marec

-  Vzpostavljen haccp sistem v kondicioniranih skladiπËih v Ljubljani in Dravogradu.
-  Celjski viliËaristi iz sluæbe za terminalske storitve so na 9. dræavnem prvenstvu viliËaristov postali dræavni 

prvaki med regijskimi ekipami.

April

-  Na tiskovni konferenci predstavljena nova ponudba logistiËnih storitev, prilagojena razmeram skupnega 
evropskega trga: Paket logistike za eu in Paket logistike za Balkan.

Maj

-  Ob vstopu Slovenije v eu so 1. maja, minuto Ëez eno, v Intereuropini poslovalnici na mejnem prehodu 
Gruπkovje izdelali prvi tranzitni dokument v Sloveniji (T-1) po novih predpisih.

Junij

-  V zaËetku junija je v Trogirju potekala 20. Intereuropiada, πportno-druæabno sreËanje zaposlenih v kon-
cernu Intereuropa. Jubilejni dogodek je zdruæil okoli 600 ljudi iz razliËnih dræav, kjer deluje koncern, in 
ponudil priloænost za πportne podvige in prijetno druæenje.

-  S preselitvijo v nove prostore na brniπkem letaliπËu je filiala ups pridobila ustreznejπe delovne razmere in 
lahko kupcem ponudi razπirjeno ponudbo storitev.

Julij

-  V zaËetku julija je πtudij zakljuËila æe druga generacija udeleæencev ©ole poslovne logistike na Hrvaπkem.
-  Intereuropa je pristopila k Unicefovi akciji “Poglej me” in tako za obdobje treh let namenila pomoË otro-

kom brez starπevske oskrbe v BiH, ki jih je prizadela vojna.

Avgust

-  PriËetek gradnje prve faze logistiËnega centra v Logatcu, kjer bo eden izmed Intereuropinih veËjih logisti-
Ënih objektov, ki se bo razprostiral na 31.000 m2 povrπin.
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September

-  V zaËetku septembra smo v splitski poslovno-industrijski coni v Dugopolju priËeli z gradnjo poslovno-
skladiπËnega objekta Podruænice Split, ki bo imel 5.600 m2 skladiπËnih povrπin in 1.500 m2 poslovnih 
prostorov.

-  PriËetek Intereuropine πole vodenja, ki prek programa πtirih celoletnih modulov v obliki e-uËenja in delav-
nic uvaja sistematiËno usposabljanje vodilnih in kljuËnih kadrov po metodi ibm Management develope-
ment.

Oktober

-  13. oktobra sveËana otvoritev 6.000 m2 novih skladiπËnih kapacitet v Zagrebu, ki omogoËajo tudi special-
izirano ponudbo skladiπËenja nevarnih snovi in hitro pokvarljivega blaga na Hrvaπkem. Ob tej priloænosti 
je potekala tudi novinarska konferenca in sreËanje s kupci ter poslovnimi partnerji.

-  Intereuropa je sodelovala kot glavni sponzor na prvi mednarodni konferenci Pristaniπkega managementa 
in logistike v Portoroæu. 

-  V sredini oktobra je potekala tudi konferenca Poslovna logistika, na kateri redno sodelujejo tudi Intereu-
ropini strokovnjaki iz logistike.

November

-  Na sedmi letni konferenci predstavnikov vseh druæb koncerna Intereuropa so udeleæenci razpravljali o 
novih trænih razmerah, pregledali aktualno stanje po posameznih podroËjih in usmeritve za prihodnost 
ter se posvetili tematiki vstopanja na tuje trge.

-  V sredini novembra so se predstavniki Intereurope aktivno udeleæili gospodarske delegacije na Kitajskem 
in v Hong Kongu v okviru gzs in Transportno-logistiËnega grozda.

-  V Ljubljani je stekla gradnja sodobnega pretoËnega skladiπËa, ki se bo razprostiralo na 4.000 m2 in bo 
imelo nakladalno-razkladalne rampe na obeh straneh objekta.

December

-  V decembru je na novo zaæivel intranet, ki je nastal kot rezultat internega znanja in nudi zanimive in 
uporabne informacije ter dostop do baz, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

-  ZakljuËene priprave na prehod na uvedbo informacijskega sistema sap v Intereuropi, logistiËke usluge, 
d.o.o., Zagreb, ki je uveden 1. 1. 2005.

-  Odvisna druæba Interagent d.o.o. je za leto 2004 prejela priznanje/plaketo s strani predstavnika ladjarja 
eukor Car Carriers Seul za njihovega najboljπega agenta v letu 2004.

Dogodki po datumu bilance stanja

V prvi polovici leta 2005 potekajo πe zadnje aktivnosti, vezane na nekatere pomembnejπe investicije iz leta 
2004 v logistiËno infrastrukturo. NaËrtujemo odprtje velikega logistiËnega centra v Logatcu, sodobnega 
pretoËnega skladiπËa v Ljubljani in poslovno-skladiπËnega objekta v Dugopolju pri Splitu.
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Celotno ime obvladujoËe druæbe Intereuropa, Globalni logistiËni servis, delniπka druæba

Dræava obvladujoËe druæbe Slovenija

Sedeæ obvladujoËe druæbe Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper

MatiËna πtevilka 5001684

DavËna πtevilka 56405006

Osnovni kapital druæbe 7.902.413.000 sit

©tevilo izdanih in vplaËanih delnic 7.902.413 navadnih delnic po nominalni vrednosti 1.000 sit

Kotacija delnic Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

»lanstvo v mednarodnih organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU

Koncern Intereuropa 

©tevilo zaposlenih 2.280 zaposlenih

Vozni park 385 lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil

Skupne skladiπËne povrπine 191.550 m2 lastnih skladiπËnih povrπin

Skupna povrπina zemljiπË 1.373.300 m2 zemljiπË in manipulativnih prostorov

Dokazi kakovosti  certifikat iso 9001:2000 za izvajanje logistiËnih storitev v 
obvladujoËi druæbi Intereuropa d.d. in v odvisnih druæbah 
Intereuropa d.o.o., Zagreb, in Intereuropa Transport d.o.o., 
Koper

Lastna poslovna mreæa  Slovenija, Hrvaπka, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Sr-
bija in »rna gora, Rusija, »eπka, Francija, Ukrajina, Avstrija 
in NemËija

Osebna izkaznica

Predstavitev dejavnosti 

V Intereuropi smo strokovnjaki na podroËju logistiËnih storitev. Te vkljuËujejo izvajanje zraËnih, pomorskih 
in kopenskih prevozov, organizacijo neposrednih linij zbirnega prometa z vsemi evropskimi dræavami, 
skladiπËenje in distribucijo na notranjih trgih posameznih dræav ter organizacijo transporta od vrat do vrat. 

V vseh teh letih smo si nabrali izkuπnje in optimalno strokovno znanje za prevoze ekspresnih in kurirskih 
poπiljk, carinsko posredovanje, storitve mejne odprave, cestni transport blaga, opravljamo storitve po-
morske agencije ter nudimo vse ostale storitve, ki so potrebne za uËinkovito reπevanje logistiËnih potreb 
kupcev. 

Zadnje Ëase pa svoje aktivnosti πirimo tudi v zahtevnejπe logistiËne projekte in prevzemanje celovitih 
logistiËnih storitev za potrebe proizvodnih in trgovskih podjetij po naËelih logistiËnega outsourcinga.
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Organigram koncerna

SLO

HRV

BiH

MAK

S»G

RUS

»E©

FRA

UKR

AVS

NEM

Interagent d.o.o.
100 %

Interzav d.o.o.
71,28 %

Intereuropa 
Transport d.o.o.

100 %

Intereuropa IT 
d.o.o.
100 %

Adriafin d.o.o.
Koper

24,28 %

AC-Interauto 
d.o.o. Koper

40 %
Intereuropa d.d.

Intereuropa, log. 
usluge, d.o.o., 

Zagreb
99,94 %

Intereuropa
Sajam, d.o.o.

51 %

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo

89,29 %

Intereuropa 
Skopje, d.o.o.

99,56 %

A.D. Interjug-AS, 
Beograd
73,62 %

Intereuropa-East 
d.o.o., Moskva

100 %

Speka, spol. s r.o., 
Praga
100 %

Intereuropa S.A.S., 
Saint Pierre de 

Chandieu
67,60 %

TEK ZTS, d.o.o., 
Uægorod
66,67 %

Schneider & 
Peklar, GmbH, 

Dunaj
100 %

Intereuropa Trans. 
& Sped. GmbH, 

Troisdorf
100 %

ObvladujoËa druæba

Konsolidirana druæba

Pridruæena druæba

Odstotek lastniπtva obvladujoËe druæbe%
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Druæbe koncerna Intereuropa

Druæba ©tevilo 
zaposlenih

Kapital 
druæbe 

»isti prihodki 
od prodaje 

»isti poslovni 
izid

 na dan 
31. 12. 2004

 na dan 
31. 12. 2004

od 1. 1. do 
31. 12. 2004

od 1. 1. do 
31. 12. 2004

v 1000 SIT v 1000 SIT v 1000 SIT

ObvladujoËa druæba

Intereuropa d.d. 1.011 35.451.075 29.996.792 1.970.013

Odvisne druæbe

Slovenija

Interagent d.o.o., Koper 30 214.432 298.321 69.307

Intereuropa Transport d.o.o., Koper 289 1.483.405 7.885.629 -96.027

Intereuropa IT d.o.o., Koper 41 -87.234 1.085.871 -122.048

Interzav, d.o.o., Koper 5 26.226 64.225 18.138

Hrvaπka

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 508 5.988.387 7.169.908 598.075

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 52 509.395 564.254 100.344

Ostale dræave

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 129 2.106.514 1.094.916 124.113

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje 11 229.373 228.103 10.083

A.D. Interjug-AS, Beograd 89 1.120.060 511.616 1.724

Intereuropa-East d.o.o., Moskva 4 14.359 498.439 2.747

Speka, spol. s r.o., Praga 33 -66.420 747.147 -39.762

TEK ZahidTransServis, d.o.o., Uægorod 15 71.476 1.322.608 15.081

INTEREUROPA S.A.S., Saint Pierre de Chandieu 5 25.656 474.726 5.710

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf 2 11.941 154.015 -10.168

Schneider & Peklar GmbH, Dunaj 56 206.504 3.014.856 140.054

Predstavitev Intereurope d.d.
in odvisnih druæb
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Poslovna podroËja druæb

Druæba Kopenski 
promet

Termi-
nalske 

storitve

Carinske 
storitve

Pomorski 
promet

ZraËni 
promet

Druge 
dejav-

nosti

Slovenija

Intereuropa d.d. • • • • • •
Interagent d.o.o., Koper •
Intereuropa Transport d.o.o., Koper •
Intereuropa IT d.o.o., Koper •
Interzav, d.o.o., Koper •
Hrvaπka

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb • • • • • •
Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb • • •
Ostale dræave

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo • • • • • •
Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje • • • • •
A.D. Interjug-AS, Beograd • • • •
Intereuropa - East d.o.o., Moskva • •
Speka, spol. s r.o., Praga • •
TEK ZahidTransServis, d.o.o., Uægorod •
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu • •
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf •
Schneider & Peklar GmbH, Dunaj •
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Slovenija

Intereuropa d.d.

Predsednik uprave: Joæe Kranjc
Predsednik nadzornega sveta: dr. Livij Jakomin

ObvladujoËa druæba koncerna ustvarja dobro polovico prihodkov od prodaje celotnega koncerna Intereuro-
pa. Posluje prek mreæe desetih podruænic (filial) v Sloveniji, ki pokrivajo vseh pet poslovnih podroËij druæbe. 
Intereuropa d.d. upravlja odvisne druæbe v koncernu prek svojih koncernskih funkcij.

V letu 2004 je druæba beleæila 30 milijard tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje, kar za 10 % presega naËrto-
vani rezultat. 

Skladno z vstopom Slovenije v eu 1. maja 2004 je bilo v tem letu zaznati predvideno zmanjπevanje deleæa 
prodaje in stroπkov na poslovnem podroËju carinskih storitev, kar pa je druæba delno nadoknadila z veËjo 
prodajo na ostalih poslovnih podroËjih. Naloæbe v osnovna sredstva, ki so v letu 2004 znaπale 2,8 milijarde 
tolarjev, so bile v tej druæbi usmerjene predvsem v izboljπevanje logistiËne infrastrukture ter πiritev koncer-
na na drugih poslovnih podroËjih, predvsem na podroËju kopenskega prometa in terminalskih storitev. 
Druæba je v zadnjem Ëasu zaËela aktivneje posegati na podroËje æivilske logistike, kar podpira z naloæbami 
v mreæo hladilnic in s sodelovanjem z enim najveËjih tovrstnih svetovnih logistov Tibbett & Britten.

ObvladujoËa druæba je leto sklenila z 2 milijardama tolarjev Ëistega poslovnega izida, kar pomeni 5,8- odstot-
no Ëisto dobiËkonosnost kapitala. FinanËni rezultat je deloma posledica sprostitve za 1,3 milijarde tolarjev 
dolgoroËnih rezervacij zaradi predËasne vrnitve banËne garancije v zvezi s prodajo delnic druæbe Si.mobil.

Interagent d.o.o., Koper

Direktor: Igor Kavπek

Interagent d.o.o. je pomorska agencija in s svojimi storitvami dopolnjuje paleto logistiËnih storitev, ki jih 
ponuja koncern. 

V letu 2004 je druæba zastopala 501 ladjo v pristaniπËu Koper in obdelala 8.377 kontejnerjev. Kljub vstopu v 
leto 2004 brez veËjega ladjarja, ki je predstavljal kar 70 % πtevila obdelanih kontejnerjev, je druæbi uspelo 
preseËi naËrtovane rezultate. Skupno s poveËanjem obsega prodaje na drugi kontejnerski liniji druæbe in 
drugih poslovnih podroËjih so tako dejanski Ëisti prihodki od prodaje kar za 20 % presegli naËrtovane.
 
ObËutno padanje vrednosti ameriπkega dolarja je tudi letos vplivalo na finanËni rezultat, vendar lahko leto 
2004 ocenimo za zelo uspeπno, saj doseæenih 69 milijonov tolarjev Ëistega poslovnega izida predstavlja 
39-odstotno Ëisto dobiËkonosnost kapitala. 

Poleg tega je druæba prejela priznanje s strani korejskega ladjarja eukor Car Carriers za najboljπega agenta 
v letu 2004. 

Intereuropa Transport d.o.o., Koper

Direktor: Robert PavletiË

Drugi najveËji prevoznik na slovenskem trgu cestnih prevozov deluje na poslovnem podroËju kopenskega 
prometa.

ObvladujoËa druæba 
je v zadnjem Ëasu 

zaËela aktivneje 
posegati na podroËje 

æivilske logistike.



24 25

V letu 2004 so znaπale njegove naloæbe v osnovna sredstva 625 milijonov tolarjev. VeËji del se jih je nana-
πal na nakup tovornih vozil od obvladujoËe druæbe. 

S Ëistimi prihodki od prodaje gre letos zaznati rahel pozitiven trend glede na nivo prodaje iz leta 2003.
Zaradi zaostrenih razmer na transportnem trgu, zniæevanja prodajnih cen ter rasti stroπkov je druæba leto 
sklenila s 96 milijonov tolarjev negativnega Ëistega poslovnega izida. V letu 2004 so bile vse aktivnosti 
usmerjene v træno ekspanzijo ter notranje prestrukturiranje, tako da je druæbi uspelo prepoloviti izgubo iz 
leta poprej, za prihodnje leto pa naËrtuje pozitiven rezultat.

Intereuropa IT d.o.o., Koper

Direktor: Joæe Ban

Druæba je ponudnik storitev informacijske tehnologije in deluje izkljuËno na notranjem trgu. Kupec njenih 
storitev, ki so vezane na informacijsko podporo, je predvsem obvladujoËa druæba Intereuropa d.d. Druæba 
je v letu 2004 z ustvarjenimi prihodki presegla plan kar za 89 %, vendar je zaradi poveËanih stroπkov za-
kljuËila leto z izgubo v viπini 122 mio sit. Preseganje plana je posledica veËje prodaje projektov obvladujoËi 
druæbi.

Interzav d.o.o., Koper

Direktor: Boris ©afar

Dejavnost druæbe je posredniπtvo pri zavarovalnih poslih.

V letu 2004 je z ustvarjenimi Ëistimi prihodki od prodaje presegla naËrtovane rezultate za 15 %, rezultate iz 
predhodnega leta pa za 14 %. 

Leto je sklenila z 18 milijoni tolarjev Ëistega poslovnega izida ter 26 milijoni tolarjev kapitala. 

Hrvaπka

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb

Predsednik uprave: Andrija Jurgec
Predsednik nadzornega sveta: Joæe Kranjc

Druæba je vodilni ponudnik logistiËnih storitev na Hrvaπkem in z visokim trænim deleæem pokriva vsa po-
droËja poslovanja koncerna.

»isti prihodki od prodaje so v letu 2004 za 29 % presegli lanskoletne in za 19 % naËrtovane. 

Intereuropa je svoj poloæaj na hrvaπkem logistiËnem trgu dodatno utrdila z vlaganjem v nove logistiËne 
kapacitete. Sedanjim skladiπËnim povrπinam v velikosti 30 tisoË kvadratnih metrov je v letu 2004 dodala 
πe 5 tisoË kvadratnih metrov novih pokritih skladiπËnih povrπin v Zadru in Zagrebu. Odvisna druæba tako 
stopa korak pred konkurenco, saj na Hrvaπkem edina ponuja tako specializirano ponudbo (hladilnica ter 
skladiπËe adr za skladiπËenje nevarnih snovi), ki je hkrati prilagojena standardom eu.

V tem obdobju smo v najveËji odvisni druæbi koncerna in kot prvi odvisni druæbi izven Slovenije uvedli nov 
informacijski sistem sap, ki ga je Intereuropa d.d. pridobila leta 2003.
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Celotne investicije v osnovna sredstva tako v tem letu znaπajo 537 milijonov tolarjev. Ob koncu leta je 
druæba beleæila 598 milijonov tolarjev Ëistega poslovnega izida in 5.988 milijonov tolarjev kapitala, kar 
pomeni 11-odstotno Ëisto dobiËkonosnost kapitala.

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 

Direktor: Vjekoslav GraniÊ
Predsednik nadzornega sveta: Joæe Kranjc

Druæba je specializirana za storitve ups ter sejemsko logistiko na Hrvaπkem. 

Njeni Ëisti prihodki od prodaje so v letu 2004 dosegli 564 milijonov tolarjev, kar je za 9 % nad priËakovanji. 
NajveËjo rast prodaje beleæimo na podroËju sejemske dejavnosti. Druæba je leto sklenila z 22-odstotno 
Ëisto dobiËkonosnostjo kapitala.

Ostale dræave

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo / Bosna in Hercegovina

Direktor: Meho J. BavËiÊ
Predsednik nadzornega sveta: mag. Milan Jelenc

Druæba je vodilni ponudnik logistiËnih storitev v Bosni in Hercegovini.
 
V letu 2004 je ustvarila za 1,1 milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje, pri Ëemer je najveËji porast 
prodaje beleæen na podroËju kopenskega prometa in terminalskih storitev. 

Druæba je leto zakljuËila s Ëistim poslovnim izidom, ki je veË kot dvakrat viπji od leta 2003, in z 2,1 milijarde 
tolarjev kapitala. Uspeπnejπe poslovanje je rezultat velikih vlaganj v skladiπËne povrπine ter carinski termi-
nal. Le-ta so v letu 2004 znaπala 356 milijonov tolarjev.

Hitrost razvoja je odvisna od rasti gospodarstva, zato imamo na tem podroËju pozitivne obete ob sicer-
πnjih optimistiËnih napovedih. Vloga vodilnega logistiËnega ponudnika v BiH krepi ugled in storitveno 
znamko koncerna Intereuropa na tem trgu.

Intereuropa Skopje, d.o.o. / Makedonija

Direktor: Nebojπa Cvetanovski
Predsednik nadzornega sveta: mag. Milan Jelenc

Druæba polovico svoje prodaje ustvari na podroËju terminalskih storitev. Po odprtju novega logistiËnega 
terminala v Skopju se njihov deleæ πe dodatno poveËuje, prav tako je opaziti poveËanje deleæa prodaje na 
podroËju kopenskega prometa. V letu 2004 je druæba presegla cilje Ëistih prihodkov od prodaje za 30 % in 
rezultate iz leta 2003 kar za 41 %.

Na poslovanje druæbe precej vplivajo nemirne politiËne in gospodarske razmere. Druæba je leto 2004 
sklenila z 10 milijoni tolarjev Ëistega poslovnega izida, pri Ëemer s stabilizacijo gospodarstva v prihodnje 
priËakujemo viπje stopnje rasti in donosov.
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A.D. Interjug-AS, Beograd / Srbija in »rna Gora

Direktor: Dragoslav JeriniÊ
Predsednik upravnega odbora: Joæe Kranjc
Predsednik nadzornega sveta: mag. Milan Jelenc

Druæba ustvarja Ëiste prihodke iz prodaje predvsem na podroËju carinskih storitev in kopenskega prometa.
 
V letu 2003 je bil v druæbi izveden veËji nakup zemljiπË na obrobju Beograda, kjer je neprimerljivo ugodnej-
πa lokacija za razvoj logistiËnega centra. Tja se je druæba preselila v novembru leta 2004. Na tem obmoËju 
naËrtujemo v letu 2005 veËje investicije v skladiπËne kapacitete in skladno s tem priËakujemo tudi hitro 
rast prodaje.

V letu 2004 so se Ëisti prihodki od prodaje poveËali za 133 % glede na predhodno leto in tako znaπajo 512 
milijonov tolarjev.

Intereuropa-East d.o.o., Moskva / Rusija

Direktor: Alan BubniË

Druæba v Moskvi opravlja predvsem posle s podroËja cestnega prometa. Pripravlja se na spremembo po-
slovne lokacije ter naloæbo v skladiπËne prostore, kar ji bo omogoËilo agresivnejπi nastop na trgu. V letu 
2004 je s Ëistimi prihodki od prodaje presegla plan za 11 % ter leto zakljuËila z 2.747 milijoni tolarjev Ëistega 
poslovnega izida. »ista dobiËkonosnost kapitala tako znaπa 26 %.

Speka, spol.s r.o., Praga / »eπka

Direktor: Karel KoneËnỳ

Druæba, ki veËji del svoje prodaje ustvari na podroËju kopenskega prometa, je v letu 2004 dosegla 747 mili-
jonov tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje.

V letu 2003 so se po izgubi doloËenega dela poslov za enega izmed veËjih kupcev rezultati nekoliko poslab-
πali, zato je druæba pred koncem leta ustanovila in zagnala novo enoto v Olomoucu ter tako v letu 2004 
izboljπala svoj poslovni rezultat.

Druæba je leto 2004 sklenila z negativnim Ëistim poslovnim izidom, ki ga je uspela zmanjπati za 32 % glede 
na preteklo leto. V letu 2005 druæba æe naËrtuje dobiËek kot rezultat uspeπnega poslovanja nove poslovne 
enote. 

TEK ZahidTransServis, d.o.o., Uægorod / Ukrajina

Direktor: Anatolly Parfenyuk

Druæba, ki se ukvarja skoraj izkljuËno z æelezniπkim prometom, spada v sam vrh ukrajinskega transporta. 
Ukrajinsko ministrstvo za transport jo je namreË uvrstilo med najboljπa podjetja na podroËju transporta. 
V letu 2004 je druæba postala sestavni del koncerna in æe v prvih mesecih poslovanja presegla naËrte 
glede prodaje in dobiËka. Plan Ëistih prihodkov od prodaje je v letu 2004 presegla za 27 %, pri Ëemer Ëista 
dobiËkonosnost kapitala znaπa 26 %.



28 29

V prihodnje priËakujemo πe viπje stopnje rasti, saj bo v kratkem skladno s prenovo æelezniπke infrastruktu-
re omogoËen veËji pretok blaga na petem koridorju, kjer druæba posluje. Druæbo smo letos prviË uskupinili 
v koncern Intereuropa. 

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu / Francija

Direktor: Andre Gremet
Predsednik upravnega odbora: Milan KureliË

Druæba posluje izkljuËno na podroËju cestnega prometa.

Njeni Ëisti prihodki od prodaje so v letu 2004 znaπali 475 milijonov tolarjev, s Ëimer je druæba presegla plan 
prodaje za 5 %. Produktivnost je v primerjavi z letom 2003 porasla za 6 %. »ista dobiËkonosnost kapitala za 
leto 2004 znaπa 29 %.

Druæbo smo letos prviË uskupinili v koncern Intereuropa. 

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf / NemËija

Direktor: Sven Thomas Scheer

Druæba posluje izkljuËno za potrebe cestnega transporta.
Manjπa druæba je v letu 2004 dosegla za 154 milijonov tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. 
Druæbo iz Troisdorfa smo prevzeli konec leta 2003 in jo prviË uskupinili v letu 2004.

Schneider & Peklar GmbH, Dunaj / Avstrija

Direktor: Peter Schneider

Podjetje posluje na podroËju kopenskega prometa, njegova osnovna dejavnost zajema predvsem zbirni 
kosovni promet. Dolgoletno uspeπno poslovanje izvira iz razvejane partnerske mreæe in strokovno uspo-
sobljenega kadra, ki je visoko produktiven.

Druæba je v letu 2004 ustvarila za 3.015 milijonov tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. »isti poslovni izid je 
v tem letu znaπal 140 milijonov tolarjev, kar predstavlja 110-odstotno Ëisto dobiËkonosnost kapitala.

Druæbo smo prevzeli konec leta 2003 in jo uskupinili v letoπnjem letu.
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Zgodovina druæbe

Intereuropa je nastala kot druæba z omejeno odgovornostjo leta 1947 v takratni “coni B” Svobodnega tr-
æaπkega ozemlja. Na zaËetku je imela vsega tri zaposlene, vendar sta njihovo πtevilo in tudi obseg razliËnih 
storitev, ki jih je opravljala, iz leta v leto naraπËala. 

Uspeπno delo in trdna vizija sta botrovala stalni rasti poslovanja, s tem pa se je spreminjala tudi organiza-
cijska struktura. 

Najbolj pospeπeno rast beleæimo med letoma 1965 in 1990. V tem Ëasu smo odprli filiale v vseh veËjih me-
stih nekdanje SFR Jugoslavije. 

Po razpadu skupne dræave (leta 1991) so se filiale zunaj Slovenije organizirale kot druæbe z omejeno odgo-
vornostjo. 

Leta 1995 se je druæba privatizirala. 

Intereuropine delnice so bile uvrπËene v borzno kotacijo na Ljubljansko borzo leta 1998. 

Konec devetdesetih se je zaËela Intereuropina ponovna πiritev mreæe na trge jugovzhodne Evrope z vnoviË-
nim vkljuËevanjem nekdanjih druæb v koncern in s prevzemanjem novih druæb. 

Intereuropa se je v zadnjih letih intenzivno preoblikovala iz carinskega posrednika in izvajalca cestnega 
transporta v globalni logistiËni koncern s celovito ponudbo logistiËnih storitev. Leto 2004 je bilo s tega 
vidika prelomno, saj smo vstopili v Evropsko unijo in spremenjene razmere poslovanja, na katere smo se 
uspeπno pripravljali æe vrsto let.



30 31

Kupcem
zagotavljamo
zanesljivost,
hitrost, varnost
in konkurenËne
cene.
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Poslanstvo

Poslanstvo koncerna Intereuropa je optimalno zadovoljevanje potreb po logistiËnih storitvah v popolno 
zadovoljstvo kupca, ki mu zagotavljamo zanesljivost, hitrost, varnost in konkurenËne cene.

Vizija

Naπa poslovna vizija je ostati vodilni ponudnik logistiËnih storitev v jugovzhodni Evropi in doseËi poloæaj 
srednje velikega ponudnika v Evropi.

Vrednote

Poklicno strokoven odnos do kupcev

Naπe dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po logistiËnih storitvah slehernega kupca 
in temeljijo na sodobnem logistiËnem znanju.

Prilagodljivost in proænost

Naπe storitve so hitre in prirejene æeljam kupcev. Dosegamo jih z iznajdljivim poslovanjem in organizira-
nostjo.

Odgovornost

Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do druæbenega in naravnega 
okolja. 

Timsko delo in spoπtljiv odnos do sodelavcev

Kakovost naπih storitev je plod dela posameznikov in odliËnih strokovnih skupin. Upoπtevamo razliËna 
znanja, izkuπnje in poglede sodelavcev.

Poslanstvo, vizija, vrednote
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Razvojna strategija do leta 2006

Razvojna strategija koncerna Intereuropa je opredeljena v Razvojnem naËrtu do leta 2006, sprejetem v 
letu 2003. V letu 2004 ga je uprava druæbe ponovno pregledala ter na osnovi najpomembnejπih spre-
memb v okolju posodobila. Nadzorni svet druæbe je posodobljen Razvojni naËrt do leta 2006 obravnaval 
in sprejel na svoji 9. redni seji, dne 11. 11. 2004. V njem smo opredelili kljuËne dejavnike uspeha v logistiËni 
dejavnosti, trende na logistiËnem trgu ter prednosti, ki jih imamo v koncernu Intereuropa.

KljuËni dejavniki uspeha:

- globalna naravnanost ponudbe
- ustvarjanje dodane vrednosti za kupca
- usmerjenost na kljuËne kupce in πiritev na trge, ki so zanj pomembni
- povezovanja in partnerstva
- obvladovanje prevzemov
- vlaganje v informacijske tehnologije
- vlaganje v znanje

Trendi/priloænosti na logistiËnem trgu:

- upadanje prihodkov in dobiËkov logistiËnih podjetij
- zdruæevanje logistov: prevzemi in partnerstva
- razvoj logistiËnih storitev (inovativne, kupcem prilagojene storitve z dodano vrednostjo)
- trend rasti izloËanja logistiËnih storitev (outsourcing)
- dolgoroËna partnerstva

Prednosti koncerna Intereuropa:

- sodobna logistiËna infrastruktura
- razvejana lastna poslovna mreæa
- potencial usposobljenih kadrov
-  stabilni viri financiranja iz rednega poslovanja ter dodatna denarna sredstva, ki izvirajo iz prihodkov od 

prodaje finanËnih naloæb
- kakovost storitev, blagovna znamka in ugled koncerna Intereuropa

Na podlagi ugotovljenih trænih priloænosti, dejavnikov uspeha ter prednosti, ki se jih zavedamo v koncernu 
Intereuropa, smo opredelili temeljne razvojne cilje:

- 8,6-odstotna Ëista dobiËkonosnost kapitala
- 10,7-odstotna letna rast Ëistih prihodkov od prodaje
- 3,4-odstotna letna rast dodane vrednosti na zaposlenega

DoloËili smo
prednostne

aktivnosti za 
krepitev trænega 

poloæaja na
obstojeËih trgih

ter πirjenje na
nove trge.
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Maksimiranje træne vrednosti druæbe

Kakovost logistiËnega servisa
Skrb za zadovoljstvo kupcev

UËinkovito upravljanje z znanjem
Spodbujanje zadovoljstva zaposlenih

delniËarji

poslovni partnerji zaposleni

UresniËevanje temeljnih razvojnih ciljev zagotavlja stalno rast zadovoljstva vseh udeleæencev poslovnega 
procesa.

Strategije uresniËevanja opredeljenih temeljnih razvojnih ciljev:

Træna strategija

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

S træno strategijo smo doloËili prednostne aktivnosti za krepitev trænega poloæaja na obstojeËih trgih ter 
πirjenje na nove trge, tako geografsko kakor tudi produktno. Geografsko za nas novi trgi predstavljajo ob-
moËje osrednje in zahodne Evrope, produktno pa razvoj novih storitev in posodabljanje celovite ponudbe 
logistiËnih storitev.

Strategija razvoja procesov

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

KljuËna za doseganje zadovoljstva vseh udeleæencev poslovnega procesa je strategija razvoja procesov. 
V strateπkih aktivnostih tu predvidevamo posodabljanje logistiËne infrastrukture, investiranje v sodobne 
informacijske tehnologije, vpeljevanje inovacij ter uvajanje in vzdræevanje sistemov kakovosti v koncernu.

Strategija razvoja kadrov

- razvoj menedæmenta na podroËju upravljanja Ëloveπkih virov
- uËinkovito upravljanje z znanjem
- izboljπevanje zadovoljstva zaposlenih
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Strategija razvoja kadrov postavlja v ospredje uËinkovito upravljanje z znanji, zadovoljstvo zaposlenih ter 
koncept uËeËe se druæbe. Intereuropi lastne vrednote in model nagrajevanja, ki temelji na ciljnem vodenju, 
smo razvili s ciljem izboljπevanja zadovoljstva zaposlenih. Za njihov sistematiËni razvoj skrbimo s preno-
som znanj znotraj koncerna in funkcionalnim usposabljanjem na vseh nivojih.

FinanËna strategija

- maksimiranje vrednosti druæbe
- upravljanje in nadzor poslovanja koncerna

FinanËne uËinke poslovanja, ki so rezultat vseh aktivnosti, zbira in usmerja finanËna strategija, ki jo 
vodimo pri naloæbah, obvladovanju stroπkov, jasni dividendni politiki ter korektnem obveπËanju delniËar-
jev. Njeno temeljno vodilo je maksimiranje vrednosti druæbe.

Do maja 2004 so bile veËinoma zakljuËene vse aktivnosti v zvezi s pripravo na vstop Slovenije v eu, zato 
smo sredi leta 2004 pri posodabljanju Razvojnega naËrta do leta 2006 med razvojnimi strategijami izloËili 
Strategijo priprave na vstop Slovenije v eu. S tem je bil dan veËji poudarek nastopu koncerna Intereuropa 
kot logistiËnega ponudnika na srednjeevropskem trgu. Na slovenskem trgu je prvenstvenega pomena 
ohranjanje trænega deleæa, na ostalih pa rast v skladu z gospodarskim razvojem lokalnih trgov, rastjo 
blagovne menjave in vlaganji v poveËevanje trænega deleæa.
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ZnaËilnosti gospodarskega 
okolja v letu 2004

Poslovanje koncerna Intereuropa je v letu 2004 sledilo gospodarskim gibanjem v Sloveniji, dræavah srednje 
in jugovzhodne Evrope ter v svetu.

Gospodarske razmere v letu 2004 v dræavi obvladujoËe druæbe

Slovenija

Gospodarsko aktivnost v Sloveniji vzdræuje dinamika izvoza. Pri tem se vezanost in odvisnost trgovinske 
menjave od eu poveËuje, saj se z dræavami izven Unije opravi le πe tretjina celotnega izvoza in petina ce-
lotnega uvoza, ugotavlja Ekonomski inπtitut Pravne fakultete. Ugoden saldo menjave s tujino je v lanskem 
tretjem Ëetrtletju vplival na skoraj za odstotno toËko veËji porast bruto domaËega proizvoda. 

Izvoz Slovenije se je od januarja do novembra leta 2004 poveËal za 10,4 %, uvoz pa se je poveËal za 12,2 % v 
primerjavi z enakim obdobjem leta 2003. V lanskih prvih enajstih mesecih se je najbolj poveËal izvoz repro-
materiala, medtem ko se je na uvozni strani najbolj poveËal obseg potroπnih dobrin. 

Potem ko je od maja do septembra leta 2004 obseg industrijske proizvodnje neprekinjeno in hitro naraπËal, 
je oktobra zaËel upadati. Zmanjπevanje se je nadaljevalo tudi v novembru. Izven industrije se je v jesenskih 
mesecih 2004 nadaljevalo naraπËanje dejavnosti veËine prometnih panog. Industrijska proizvodnja je bila v 
prvih enajstih mesecih leta 2004 za 4,7 % veËja v primerjavi z enakim obdobjem leta prej. 

Zaposlenost se je v zadnjih mesecih leta 2004 poveËevala. Oktobra se je poveËalo πtevilo delovno aktivne-
ga prebivalstva, πtevilo zaposlenih in πtevilo samozaposlenih. ©tevilo na zavodu za zaposlovanje registrira-
nih brezposelnih se je novembra zniæalo. V prvih desetih mesecih leta 2004 se je zaposlenost poveËala za 
0,6 %, brezposelnost pa se je zniæala za 4,9 %.

DomaËa inflacijska stopnja se pribliæuje tisti v evropski denarni uniji. V 2004 je znaπala letna inflacija 
3,2 %, povpreËna letna pa 3,6 %. Gre za najniæje stopnje rasti cen v zadnjih letih oz. nasploh. Enega glavnih 
razlogov za razmeroma dobro inflacijsko sliko gre iskati pri skupini hrana in brezalkoholne pijaËe, saj so 
bile cene v omenjeni skupini letos v povpreËju niæje za 1,1 %, zaradi Ëesar je bila skupna inflacija niæja za 0,2 
odstotne toËke. Na drugi strani so k skupni rasti cen v letu 2004 najveË prispevale viπje cene v skupinah 
stanovanje, prevoz, gostinske in nastanitvene storitve ter rekreacija in kultura.

Prihodki javnega sektorja so v letu 2004 porasli za 6,8 % v primerjavi s predhodnim letom. Najbolj so 
porasli neposredni davki in ostali prihodki, in sicer za 8,4 %, sledijo prihodki iz naslova davka na dodano 
vrednost in troπarin, ki so porasli za 6,3 % v primerjavi z letom 2003. Prihodki iz naslova carin pa so bili v 
letu 2004 za kar 44,2 % niæji v primerjavi z letom 2003.

V prvih enajstih mesecih leta 2004 so v primerjavi z enakim obdobjem leta poprej naraπËale vse prometne 
panoge. Æelezniπki promet se je poveËal za 5,8 %, luπki promet za 16,5 %, za najveË pa sta se poveËala cestni 
(+25,7 %) in pomorski promet (+27,2 %). 

Gospodarske razmere v drugih dræavah koncerna 

Hrvaπka

Bruto domaËi proizvod Hrvaπke je bil v tretjem Ëetrtletju leta 2004 za 3,9 % viπji v primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2003. Skupni izvoz Republike Hrvaπke v obdobju januar - december 2004 se je poveËal za 
16,9 %, uvoz pa za 5,4 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2003. Pokritost uvoza z izvozom je bila 48,4-

Vezanost in
odvisnost
trgovinske
menjave od EU
se poveËuje.
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odstotna. Inflacija je v letu 2004 v primerjavi z letom 2003 narasla za 2,7 %. Industrijska proizvodnja pa se 
je v prvih enajstih mesecih leta 2004 poveËala za 3,7 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2003.

Bosna in Hercegovina

Industrijska proizvodnja v Bosni in Hercegovini je bila v letu 2004 za 23,3 % veËja v primerjavi z letom 2003. 
V letu 2004 je bila povpreËna stopnja inflacije 0,2-odstotna. V tem obdobju je tudi uvoz narasel za 9,6 % in 
izvoz kar za 13,7 %.

Makedonija

Inflacija v Makedoniji se je v letu 2004 zniæala za 0,4 %. V prvih enajstih mesecih leta 2004 je bila rast 
izvoza 20,1-odstotna v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2003, rast uvoza pa 24,2-odstotna. Pokritost 
uvoza z izvozom je bila 57,6-odstotna. Industrijska proizvodnja pa se je v letu 2004 zmanjπala za 20,6 % v 
primerjavi z letom 2003.

Srbija in »rna gora

Bruto druæbeni proizvod je po ocenah v letu 2004 dosegel 8-odstotno rast. V prvih enajstih mesecih leta 
2004, v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2003, so zbrani makroekonomski kazalci za dræavno skup-
nost Srbije in »rne gore naslednji: industrijska proizvodnja se je poveËala za 7,1 %, rast izvoza je bila 42-
odstotna, rast uvoza pa 27,5-odstotna. Inflacija je bila 11,4-odstotna. 

Rusija

V Rusiji je bila v letu 2004 rast bruto druæbenega proizvoda v primerjavi z letom 2003 po ocenah 7,1-od-
stotna. Inflacija se je v letu 2004 poveËala za 11,7 % v primerjavi z letom 2003. Izvoz je bil v obdobju januar 
- december 2004 za 13,1 % viπji kot v enakem obdobju leta poprej, uvoz pa je v enakem obdobju narasel 
kar za 23,9 %. Industrijska proizvodnja se je v tretjem Ëetrtletju leta 2004 poveËala za 23,4 % v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 2003. 

»eπka

Na »eπkem je bila inflacija v letu 2004 2,8-odstotna. Rast bruto domaËega proizvoda je bila v tretjem Ëetrt-
letju leta 2004 3,6-odstotna (v primerjavi z enakim obdobjem leta 2003), industrijska proizvodnja pa se je 
v prvih enajstih mesecih leta 2004 v primerjavi s prvimi enajstimi meseci 2003 poveËala za 10, 9 %. Izvoz 
se je na »eπkem v omenjenem primerljivem enajstmeseËju poveËal za 33,2 %, uvoz pa za 20,4 %.

Ukrajina

Rast bruto domaËega proizvoda je bila v tretjem Ëetrtletju leta 2004 14,2-odstotna glede na primerljivo 
obdobje leta poprej. Industrijska proizvodnja se je v prvih enajstih mesecih leta 2004 v primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2003 poveËala za 12,5 %. Inflacija je bila v letu 2004 8,2-odstotna. Izvoz je bil v prvem enajst-
meseËju leta 2004 za 42,6 %, uvoz pa za 31,5 % veËji glede na primerljivo obdobje leta 2003.

Francija

Bruto druæbeni proizvod Francije naj bi v letu 2004 po napovedih dosegel 2-odstotno rast glede na leto 
2003. Industrijska proizvodnja se je v Franciji v prvem enajstmeseËju leta 2004 poveËala za 2,1 % glede na 
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primerljivo obdobje leta 2003. V letu 2004 je bila inflacija 2-odstotna. V prvem enajstmeseËju leta 2004 se 
je izvoz Francije poveËal za 7,7 %, uvoz pa za 13,1 % glede na primerljivo obdobje leta 2003.

Avstrija

Bruto domaËi proizvod je v tretjem Ëetrtletju leta 2004 dosegel 4,9-odstotno rast. V Avstriji je bila inflacija 
v letu 2004 2,1-odstotna. Industrijska proizvodnja se je v prvih enajstih mesecih leta 2004 poveËala za 8,5 
%. Izvoz se je v letu 2004 poveËal za 10,6 %, uvoz pa za 9,1 % v primerjavi z letom 2003.

NemËija

Bruto domaËi proizvod NemËije naj bi po ocenah za leto 2004 dosegel 1,7-odstotno rast. Izvoz NemËije se 
je v prvih enajstih mesecih leta 2004 poveËal za 13,0 %, uvoz pa se je poveËal za 12,1 %. Industrijska proiz-
vodnja se je v obdobju od januarja do novembra 2004 poveËala za 4,2 % glede na primerljivo obdobje leta 
2003. Inflacija je bila v NemËiji v letu 2004 1,8-odstotna. 

Viri: 
EIPF, Gospodarska gibanja, πt. 366
Dræavni zavod za statistiko Hrvatske
Federalni zavod za statistiku BIH
State Statistical Office Republic of Macedonia
Statistical Office of Republic of Serbia 
Czech Statistical Office
Federal State Statistics Service of Russia
State Committee of Statistics of Ukraine
National Institute for Statistics and Economic Studies France
Federal Statistical Office Germany
Die Oesterreichische Nationalbank
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Træenje in prodaja po poslovnih 
podroËjih

Skupna prodaja koncerna Intereuropa

V koncernu Intereuropa smo v letu 2004 ustvarili 51.033 milijonov tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. 
Tako so bili Ëisti prihodki od prodaje za kar 13 % veËji v primerjavi z letom 2003 ter za 3 odstotke nad 
naËrtovanimi. Poslovanje koncerna Intereuropa je v lanskem letu zaznamoval vstop Slovenije v Evropsko 
unijo. Glede na gospodarske razmere in poslediËno zmanjπanje prihodkov obvladujoËe druæbe, Intereurope 
d.d., na raËun niæjih prihodkov iz naslova carinskih storitev lahko ocenjujemo prodajne doseæke koncerna 
Intereuropa kot uspeπne.

»isti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih podroËjih v mio SIT

Leto 
2004

Deleæ Plan 
2004

Deleæ Leto 
2003

Deleæ Ind
04/plan

Ind
04/03

1 Kopenski promet 26.362 52 % 27.910 57 % 20.237 45 % 94 130

2 Terminalske storitve 4.885 10 % 4.426 9 % 4.401 10 % 110 111

3 Carinske storitve 6.623 13 % 5.149 10 % 8.117 18 % 129 82

4 Pomorski promet 9.444 19 % 8.396 17 % 9.115 20 % 112 104

5 ZraËni promet 2.639 5 % 2.513 5 % 2.362 5 % 105 112

6 Druge storitve 1.080 2 % 918 2 % 886 2 % 118 122

Skupaj 51.033 100 % 49.311 100 % 45.118 100 % 103 113

V koncernu spremljamo prodajne rezultate po podroËnih odsekih, ki jih imenujemo “poslovna podroËja”. 

V letu 2004 smo v koncernu Intereuropa veË kot polovico Ëistih prihodkov od prodaje ustvarili na poslov-
nem podroËju kopenskega prometa (52 %), 19 % pri pomorskem prometu, 13 % na podroËju carinskih sto-
ritev, 10 % pri terminalskih storitvah, 5 % pri zraËnem prometu, preostala 2 % prihodkov pa smo ustvarili 
pri drugih storitvah.

Struktura Ëistih prihodkov od prodaje v letu 2004 po poslovnih podroËjih

Druge storitve 2 %

ZraËni promet 5 %

Pomorski promet 19 %

Carinske storitve 13 %

Kopenski promet 52 %

Terminalske storitve 10 %
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V Razvojnem naËrtu do leta 2006 smo doloËili novo delitev produktov na pet poslovnih podroËij: kopenski 
promet, terminalske storitve, carinske storitve, pomorski promet in zraËni promet. Opravljamo pa tudi dru-
ge storitve. Filiale obvladujoËe druæbe izvajajo storitve vseh poslovnih podroËij. 

Na poslovnem podroËju kopenskega prometa smo v letu 2004 ustvarili za kar 30 % veË Ëistih prihodkov 
od prodaje kot v letu 2003. Prodaja na podroËju terminalskih storitev se je v letu 2004 poveËala za 11 % 
v primerjavi z letom 2003 in je tako presegla naËrte za 10 %. Prihodki na podroËju carinskih storitev so 
bili za 18 % niæji kot leto poprej oziroma za 29 % nad naËrtovanimi. V pomorskem prometu smo dosegli 
4-odstotno rast v primerjavi z letom 2003, prihodki pa so bili za 12 % nad naËrtovanimi. Poslovno podroËje 
zraËni promet je v letu 2004 doseglo za kar 12 % veËjo prodajo v primerjavi z letom 2003 in tako preseglo 
naËrtovano prodajo za 5 %. Pri drugih storitvah je bila prodaja v letu 2004 za kar 22 % veËja v primerjavi z 
letom poprej, prihodki pa so presegli naËrtovane za 18 %.

Prihodki iz poslovanja koncerna Intereuropa v letu 2004 - primerjava z letom 2003 in naËrti

Kopenski promet

V poslovnem podroËju kopenski promet obvladujemo storitve: zbirni promet, ekspresni promet, cestni 
promet ter æelezniπki promet.

Doseæeni prodajni rezultat poslovnega podroËja je v letu 2004 za 5 % presegel naËrtovani rezultat istega 
leta ter za 2 % prodajni rezultat, ki je bil doseæen v letu 2003.

Viπjo rast od naËrtovane so zabeleæile vse storitve v okviru tega poslovnega podroËja. Najviπjo rast prodaje 
nad naËrtovano sta zabeleæili storitvi zbirni (+13 %) in æelezniπki promet (+5 %), medtem ko sta storitvi 
ekspresni in cestni promet dosegli prodajni rezultat na ravni naËrtovanega. Najbolj je vzpodbudna rast 
zbirnega prometa, ki s 15-odstotnim strukturnim deleæem v celotni prodaji koncerna zavzema Ëedalje 
pomembnejπe mesto.

Ekspresni promet

V storitvi Intereuropa Express je doseæeni prodajni rezultat v letu 2004 presegel naËrtovanega v vseh 
povezanih druæbah koncerna. Kljub zaostrenim konkurenËnim pogojem poslovanja je v Sloveniji doseæeni 
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prodajni rezultat presegel naËrtovani rezultat za 8 %, na Hrvaπkem za 5 % ter v BiH za 9 %. V Sloveniji so 
poslovanje zaznamovale posledice vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki so se odraæale v zmanjπanju deleæa 
prepeljanih carinskih poπiljk. 

K preseganju naËrtovanih rezultatov je v Sloveniji prispevala zlasti rast fiziËnega obsega zbirnih poπiljk in 
poπiljk, ki so izhajale iz logistiËnih projektov. Nasprotno je na Hrvaπkem doseæena rast prodaje posledica 
nadaljnje rasti deleæa prepeljanih domaËih poπiljk ter poπiljk, ki so izhajale iz logistiËnih projektov. Usmeri-
tev koncerna v smeri razvoja lastne nacionalne mreæe razvoza kosovnih poπiljk (Intereuropa Express) v 
okviru vseh povezanih druæb koncerna se je izkazala za pravilno.

Vidne rezultate v smeri izgradnje domaËe nacionalne mreæe razvoza kosovnih poπiljk sta v letu 2004 
dosegli tudi povezani druæbi v BiH in Srbiji in »rni gori.

V letu 2005 bodo kljuËne aktivnosti na storitvi Intereuropa Express usmerjene k: uËinkovitejπemu obvla-
dovanju izvedbenih postopkov po prehodu v novo centralno sortirnico v Ljubljani, zniæevanju stroπkov, 
kvalitetnejπemu obvladovanju dobaviteljev-prevoznikov, informatizaciji storitve na Hrvaπkem ter nadaljnji 
izgradnji storitve na celotnem teritoriju dræav Srbije in »rne gore ter Makedonije.

Zbirni promet

V storitvi zbirni promet so preseganje naËrtovanih prodajnih rezultatov v Sloveniji zabeleæile vse sloven-
ske filiale in posamezne povezane druæbe. NaËrtovanega rezultata nista dosegli le povezana druæba na 
Hrvaπkem (razlog: odpoved sodelovanja poslovnega partnerja) ter povezana druæba v Srbiji in »rni gori.

Dobri poslovni rezultati zbirnega prometa v Sloveniji so posledica sprejetih in izpeljanih aktivnosti πe pred 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Æe v letu 2003 so bile izpeljane aktivnosti v smeri prehoda na dnevno 
dinamiko odprem z dræavami, s katerimi ima Slovenija najveËjo blagovno menjavo (Italija, NemËija, Avstri-
ja, Hrvaπka), prehod na sistem izmenljivih tovoriπË ter poveËevanju frekvence odprem med slovenskimi 
terminali in terminali preostalih povezanih druæb. Poslovni partnerji v Evropi nam zaradi uËinkovite in 
razvejane mreæe zbirnih linij med terminali naπih slovenskih filial in terminali naπih povezanih druæb πe 
nadalje zaupajo pomembne koliËine poπiljk.

Tudi v letu 2005 bodo kljuËne aktivnosti naravnane h krepitvi frekvence odprem na izvoznih zbirnih linijah, k 
vpeljavi novih zbirnih linij med odvisnimi druæbami ter s poslovnimi partnerji v tujini, k vpeljavi novih kvalitet 
(ekspresni kosovni promet med Slovenijo in nekaterimi evropskimi dræavami; Italija, NemËija) ter k nadaljnji 
informatizaciji storitve (zlasti v smeri nadaljnjega uvajanja elektronske izmenjave podatkov s poslovnimi 
partnerji). Z izgradnjo novih skladiπËnih kapacitet (novo pretoËno skladiπËe v Ljubljani, izgrajena skladiπËna 
infrastruktura na Hrvaπkem) se obetajo dobre moænosti za uspeπen razvoj storitve tudi v letu 2005.

Cestni promet

V okviru storitve cestni promet sta vkljuËeni storitvi dokladi in polni nakladi. Doseæeni skupni prodajni rezul-
tat cestnega prometa je v letu 2004 enak naËrtovanemu rezultatu v istem letu in za 5 % viπji od doseæenega 
rezultata v letu 2003.

Doseæeni prodajni rezultat druæbe Intereuropa Transport d.o.o. je v letu 2004 na enaki ravni kot v letu 2003, 
medtem ko so preostale povezane druæbe zabeleæile viπjo rast prodaje od naËrtovane.

Poslovanje v storitvi cestni promet je v Sloveniji zaznamoval vstop Slovenije v eu. Zlasti za naπo povezano 
druæbo Intereuropa Transport d.o.o. je bilo to leto priloænosti (moænost izvajanja prevozov znotraj Evropske 
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unije, hitrejπi obrat vozil, izostanek dovolilnic itd.), pa tudi nevarnosti (padec prodajnih cen za 20 do 30 %, 
pritisk konkurenËnih prevoznikov iz vzhodnoevropskih novih Ëlanic Evropske unije itd.).

Tudi v letu 2005 bo teæiπËe delovanja v Sloveniji usmerjeno k veËjemu dopolnjevanju zbirnega prometa in 
dokladov (zlasti v zagotavljanju boljπega izkoristka vozil in dviga frekvence odprem). V povezanih druæbah 
na Hrvaπkem, v Srbiji in »rni gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in na »eπkem bodo aktivnosti usmerje-
ne h krepitvi oddelkov, specializiranih za agenturo mednarodnega cestnega prometa, in k utrjevanju po-
slovnih vezi med povezanimi druæbami. Slednje je priloænost, s katero lahko koncern Intereuropa pritegne k 
sodelovanju veËje πtevilo prevoznikov-dobaviteljev in si na ta naËin zagotovi konkurenËno prednost.

Æelezniπki promet

Prodajni rezultat storitve æelezniπki promet je v letu 2004 za 5 % presegel naËrtovanega in za 14 % presegel 
rezultat, ki je bil doseæen v letu 2003. Preseganje naËrtovanega prodajnega rezultata sta zabeleæili Sluæba 
za æelezniπki promet in odvisna druæba v Ukrajini. 

K doseæenim prodajnim rezultatom (preseganju plana) so v najveËji meri prispevali tranzitni posli in 
organizacija kompletnih vlakov po desetem prometnem koridorju v okviru Sluæbe za æelezniπki promet v 
Ljubljani. V uvozno/izvoznih poslih je doseæeni prodajni rezultat na ravni rezultata iz leta 2003.
 
V Sloveniji, Srbiji in »rni gori ter na Hrvaπkem je na posle (in stranke) æelezniπkega prometa konkurenËni 
pritisk s strani samih æelezniπkih uprav (sæ, hæ), njihovih specializiranih hËerinskih podjetij ter mednarod-
nih logistiËnih podjetij vse bolj izrazit.

V letu 2005 bodo kljub organizacijskim spremembam v Sloveniji (ustanovitev specializirane filiale za 
æelezniπki promet) kljuËne aktivnosti naravnane h krepitvi vloge Intereurope kot organizatorja komplet-
nih vlakov na X. in V. prometnem koridorju ter k usposobitvi strokovnega kadra v povezanih druæbah na 
obmoËju dræav bivπe Jugoslavije za aktivnejπe træenje storitve.

Terminalske storitve

Terminalske storitve vkljuËujejo storitve skladiπËenja in distribucije, sejemsko dejavnost ter logistiËne 
reπitve.

V strukturi prihodkov koncerna, ki jih ponujamo na trgih jugovzhodne Evrope in na »eπkem, so terminal-
ske storitve v letu 2004 predstavljale 21 %. Plan smo na nivoju koncerna presegli za 2 %, v primerjavi z 
letom 2003 pa so se prihodki zmanjπali za 3 %.

SkladiπËenje in distribucija

V Sloveniji je upad carinskega blaga po 1. 5. 2004 sproæil oblikovanje novega podprodukta: troπarinska skla-
diπËa in ta je delno nadoknadil izpad podprodukta carinskih skladiπË. Nadaljeval se je trend dezinvestiranja 
dislociranih skladiπËnih kapacitet in koncentracije terminalov z udejanjanjem lani napovedane razmejitve 
skladiπË na dva tipa, in sicer na pretoËna skladiπËa in logistiËne centre.

Porast skladiπËnih kapacitet: Strategija gradnje novih kapacitet je bila najbolj izrazita na Hrvaπkem, kjer 
se je skupna povrπina pokritih skladiπËnih kapacitet s 27.000 m2 v letu 2003 poveËala na 40.000 m2 v letu 
2004, predvsem na raËun izgradnje specializiranih skladiπË za skladiπËenje nevarnih kemikalij, globoko 
zamrznjenega in carinskega blaga v Zagrebu ter sodobnih skladiπËnih kapacitet v Varaædinu. Tako se v 
dræavah odvisnih druæb nadaljuje v Sloveniji zaËeta gradnja novih skladiπËnih kapacitet s koncentracijo v 
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velike logistiËne centre, specializirane za posamezne skupine blaga.

NaËrti za leto 2005: KljuËne aktivnosti bodo letos usmerjene v obvladovanje stroπkov; na eni strani s Ëim 
hitrejπim obratom blaga v skladiπËih in optimalno zasedenostjo skladiπËnih kapacitet, na drugi pa z obvla-
dovanjem dobaviteljev.

©e naprej bomo usmerjeni v specializacijo terminalov in ustvarjanje dodane vrednosti na blagu ter v okre-
pitev prodaje za træenje novih skladiπËnih kapacitet v Sloveniji in na Hrvaπkem.

Sejemska dejavnost

Sejemska dejavnost se izvaja v Sloveniji na sejmih v celjski in mariborski regiji, na Hrvaπkem v okviru odvisne 
druæbe Intereuropa Sajam, d.o.o., ter v Srbiji in »rni gori v okviru odvisne druæbe a.d. Interjug-as, Beograd. 
Neugodne organizacijske spremembe pri Ljubljanskem sejmu so vplivale na ukinitev sejemske dejavnosti v 
ljubljanski regiji. Najboljπi rezultat v sejemski dejavnosti pa smo v letu 2004 zabeleæili na Hrvaπkem.

NaËrti za leto 2005: Naπe aktivnosti bodo usmerjene v ohranjanje trænega deleæa na Hrvaπkem ter v Srbiji 
in »rni gori.

LogistiËne reπitve

LogistiËne reπitve sestavlja dvoje ali veË osnovnih produktov oziroma procesov, s katerimi ponujamo pa-
leto logistiËnih storitev, ki jih opravljamo v Intereuropi.

V letu 2004 smo z vstopom v Evropsko unijo izkoristili dosedanje izkuπnje z logistiËnimi reπitvami za 
slovenske kupce za preusmeritev na evropska podjetja, ki so se po prvem maju priËela pojavljati na 
slovenskem træiπËu. Tako smo za evropske kupce prevzeli kompletno logistiËno mreæo v Sloveniji, z 
izkoriπËanjem prednosti lastnih podjetij in lastne infrastrukture pa tudi v dræavah jugovzhodne Evrope.

NaËrti za leto 2005: Preoblikovanje v pogodbeno logistiko.

ZraËni promet

Leto 2004 je bilo za nas zelo plodno leto. Izvedli smo vse bistvene dejavnosti, ki smo jih naËrtovali. Te so 
botrovale hitrejπi storitvi in obËutno veËji uËinkovitosti dela. »isti prihodki od prodaje na poslovnem po-
droËju zraËnega prometa so bili za 5 % nad naËrtovanimi in za 12 % nad doseæenimi prihodki v letu 2003.

Lahko reËemo, da smo izboljπali kakovost poslovanja na vseh ravneh, s tem pa sledimo pozitivnemu trendu 
rasti, ki ga uresniËujemo æe nekaj let. Zavedamo se, da smo lahko konkurenËni le s hitrimi, uËinkovitimi, 
varnimi, ekonomiËnimi, zanesljivimi in okolju prijaznimi logistiËnimi reπitvami. ©e veË - z uvedbo aktivne 
prodaje in skladnejπimi odnosi s tujimi partnerji smo πe okrepili svojo prepoznavnost.

Razπirjen letalski tranzit na obmoËju jugovzhodne Evrope (predvsem na Sarajevo, Skopje, Beograd in Tira-
no) je æe obrodil sadove, kar se pozna pri poveËani prodaji. Svoje aktivnosti dodatno krepimo z uËinkovito 
mreæo kamionskih zbirnih linij, zanimivi pa postajamo tudi za tuje letalske druæbe.

Posebna pozornost je veljala tudi filiali Brnik, saj je ta po 1. maju 2004 postala ena najpomembnejπih toËk 
vstopa v Slovenijo. VeË kot uspeπno smo jo izkoristili tako za razvoj uvozno/izvoznega carinjenja za dræave 
eu kakor tudi za izhodiπËno toËko za vez med letaliπËem in juæno mejo Slovenije in eu.

S pridruæitvijo Ev-
ropski uniji prevze-
mamo kompletne 
logistiËne mreæe za 
evropske kupce, ki 
vstopajo na sloven-
ski trg.
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UPS

Produkt ups (ekspresna dostava poπiljk) se πe vedno razvija in nadgrajuje. Zato ne Ëudi, da smo se v letu 
2004 preselili v nove prostore z veËjo skladiπËno kapaciteto in neposrednim dostopom do letalske steze. 
Tovrstne aktivnosti so botrovale uvedbi kar petih novih produktov namesto dosedanjega enega, s Ëimer 
postajamo konkurenËnejπi in uËinkovitejπi pri zagotavljanju optimalne storitve za naπe kupce. 

Novi produkti so:

- ups Express plus, ki jamËi dostavo najkasneje naslednji dan do 9. ure zjutraj,
- ups Expres za dostavo poπiljk naslednji dan do 12. ure,
- ups Express Saver za dostavo naslednji dan do konca delovnega dne, 
- ups Standard za kopenski prevoz poπiljk znotraj eu in 
- ups Expedited za kombiniran prevoz med ostalimi kontinenti. 

Z novim letom pa smo uvedli πe dve noviteti:

- tako imenovani cod za pobiranje kupnine za ups poπiljatelja in
- Return Service poπiljanje s povratnico.

S tem se potrjuje pravilnost naπe odloËitve in finanËnega vloæka, saj se je na raËun dodatne ponudbe izvoz 
precej poveËal, uvoz pa se je kar podvojil. 

Vse naπtete aktivnosti veljajo za Slovenijo, vendar tudi na drugih trgih ne poËivamo. To πe posebej velja za 
trge bivπe skupne dræave, kjer prav tako vztrajno poveËujemo svoj træni deleæ in obseg storitev. Pri naπih 
ups pogodbenih partnerjih v Bosni in Hercegovini in na Hrvaπkem smo na novo uvedli poleg ups Expressa 
πe Express Saver, kar je dodatno poveËalo naπo konkurenËnost in πtevilo poπiljk v izvozu, letos pa namerava-
mo dodatno odpreti πe kar nekaj podroËnih pisarn v krajih izven glavnih mest. Seveda razvoj tega produkta 
πe ni konËan in pred nami je nekaj kljuËnih ciljev, ki jih nameravamo doseËi v prihajajoËem obdobju. 

Pomorski promet
 
Poslovno podroËje pomorski promet vkljuËuje podprodukte konvencionalni tovori, kontejnerji, ro-ro pro-
met in pomorska agencija. Pri izvajanju podproduktov smo teritorialno prisotni v Kopru, na Reki in v Splitu. 
V vseh veËjih pristaniπËih pa izvajamo svoje storitve prek partnerske mreæe.

Poslovno podroËje je v letu 2004 na nivoju koncerna preseglo plan za 2 %, v primerjavi z letom 2003 pa 
so se prihodki zmanjπali za 9 %. Tudi lani so bili vsi podprodukti podvræeni vplivu negativne rasti teËaja 
ameriπkega dolarja.

V Sloveniji smo bili pri ohranjanju deleæa pretovorjenih kontejnerjev priËa hudi konkurenci pomorskih 
ladjarjev, poveËeval pa se je naπ deleæ pretovorjenih avtomobilov. 

Pri izvajanju storitev pomorske agencije je Interagent d.o.o. leto 2004 priËel s 40-odstotnim izpadom pri-
hodka na raËun odhoda najpomembnejπega hiπnega ladjarja, ki je zaradi naraπËajoËega obsega poslovanja 
v Sloveniji ustanovil lastno, nam konkurenËno podjetje. Kljub temu smo s poveËanim obsegom dela obsto-
jeËih hiπnih kontejnerskih ladjarjev, poveËanjem zakljuËkov v charteringu in prihodka iz zastopanja ladij 
ter s pridobitvijo novega ladjarja za prevoz premoga iz Indonezije presegli plan za 19 %. 

Na Hrvaπkem se je v letu 2004 poveËeval naπ deleæ pretovorjenih kontejnerjev v pristaniπËih Reka in PloËe. 
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V podruænici na Reki pa smo s pridobitvijo agencijskih poslov za hiπnega ladjarja poveËali tudi naπo prisot-
nost pri pomorski πpediciji. 

NaËrti za leto 2005: Naπe aktivnosti bodo usmerjene v koncernsko koordinacijo prodaje pomorskega pro-
meta in koncernski nastop pri dobaviteljih, tako pri pomorskih ladjarjih kakor tudi pri cestnih prevoznikih, 
ki izvajajo razvoz blaga v kontejnerjih.

Glede na usmerjenost koprskega pristaniπËa v distribucijski center za avtomobile nameravamo dodatno 
poveËati naπ deleæ obvladovanja celotne logistike - dostave avtomobilov do konËnih prodajalcev. V pomor-
ski agenciji bodo naπe aktivnosti usmerjene v poveËanje naπega trænega deleæa tako v Sloveniji kakor tudi 
na Hrvaπkem.

Carinske storitve

Leto 2004 so zaradi vkljuËitve Slovenije v Evropsko unijo najbolj zaznamovale prav spremembe na podro-
Ëju carinskih storitev, saj smo v celoti spremenili poslovanje s prevzemom pravnega reda eu. Zaradi po-
membnosti trenutka je bila tudi veËina aktivnosti usmerjena prav na poslovanje v Sloveniji.

Priprave, ki smo jih priËeli v preteklem obdobju, so bile v tem letu uspeπno zakljuËene. Do zaËetka meseca 
maja smo izvedli kadrovsko prestrukturiranje, izobraæevanje za spremenjene razmere in kompletno preno-
vili raËunalniπko podporo za poslovanje v novih razmerah. Prav raËunalniπka podpora pa je bila kljuËna za 
veËjo produktivnost dela, zato se je delo na izboljπavah nadaljevalo vse leto.

Na podlagi æe v predhodnem letu pripravljenih analiz smo intenzivno urejali tudi odnose s kupci. Prenovili 
smo pogodbe in jih uskladili z novim pravnim redom in novimi trænimi pogoji.

Sklop celovitih in dobrih priprav je prinesel tudi dobre poslovne rezultate. Tako smo na podroËju carinskih 
storitev v Sloveniji v prvih πtirih mesecih plan presegli za petino. Po vstopu v eu v drugem delu leta pa je 
preseganje planskih ciljev πe veËje.

V druæbah izven Slovenije, kjer tudi opravljamo carinske storitve, so bili rezultati skladni z naËrtovanimi.

NaËrti za leto 2005: V Sloveniji se bodo v letu 2005 nadaljevale aktivnosti za prestrukturiranje carinskih 
storitev kot podpornih storitev v procesih drugih storitev. S tem æelimo izboljπati produktivnost in ponuditi 
naπim kupcem celovitejπe in bolj kakovostne logistiËne reπitve.

Izkoristiti æelimo prednosti, ki nam jih daje enotna zakonodaja na podroËju carinskih storitev tudi v drugih 
druæbah na obmoËju Evropske unije.

Na Hrvaπkem bomo priËeli s pripravami na vkljuËitev te dræave v eu in izkoristili pozitivne izkuπnje, ki smo 
jih pri tem pridobili v Sloveniji. V naπih druæbah na Hrvaπkem, v Srbiji in »rni gori ter Makedoniji æelimo 
izboljπati storitev carinskega zastopanja kot podporno funkcijo drugim storitvam in pridobiti status 
pooblaπËenega prejemnika in poπiljatelja.

Priprave, ki smo jih 
zaËeli v preteklem 
obdobju, so bile v 
tem letu uspeπno 
zakljuËene.
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Naloæbe v osnovna sredstva

V koncernu Intereuropa smo v letu 2004 vloæili 7,1 milijarde tolarjev v osnovna sredstva. VeËina naloæb je 
bila opravljena v skladiπËne in poslovne prostore, skladno s strategijo podjetja o vlaganju na poslovnem 
podroËju terminalskih storitev.

Struktura 2004

SkladiπËni in poslovni prostori 41 % 2.917

Tovorna in osebna vozila 3 % 246

Informacijska tehnologija 6 % 416

Ostalo 9 % 647

Investicije v teku 41 % 2.879

SKUPAJ 100 % 7.105

Tudi letos smo najveËji deleæ naloæb v odvisnih druæbah izvedli na Hrvaπkem s ciljem krepitve logistiËnih 
kapacitet ter ohranitve poloæaja vodilnega ponudnika logistiËnih storitev na tem obmoËju. 

DolgoroËne finanËne naloæbe

Vrednost dolgoroËnih finanËnih naloæb ob koncu leta znaπa 3.441 milijonov tolarjev. V tem letu so se zmanj-
πale za 39 %.

V koncernu ima 99 % vseh dolgoroËnih finanËnih naloæb obvladujoËa druæba Intereuropa d.d. V letu 2003 
je nakupila πtiri druæbe v tujini, ki smo jih v letu 2004 uskupinili v koncern Intereuropa. S tem je na nivoju 
koncerna moË zaznati zmanjπanje drugih dolgoroËnih deleæev in poslediËno celotnih dolgoroËnih finanËnih 
naloæb za navedeni odstotek. 

Razvoj in træne raziskave 

Razvoj je eden izmed najpomembnejπih delov politike koncerna Intereuropa in se nanaπa na njegovo 
dolgoroËno poslovanje. Razvoj koncerna zagotavljamo z uvajanjem novih storitev in njihovim izpopolnje-
vanjem. Uspeπnost poslovanja in svoj poloæaj v primerjavi s konkurenco preverjamo z raziskavami trga in 
zadovoljstva kupcev. 

Koncern Intereuropa krepi svojo konkurenËno prednost tudi z razvojem novih storitev in trænimi raziska-
vami. Projekti s podroËja razvoja novih storitev ali izboljπave obstojeËih storitev so pogoj za uspeπno delo-
vanje logistiËne dejavnosti. Razvojni naËrt koncerna Intereuropa obsega celovit razvoj storitev in procesov, 
ki z inovativnimi reπitvami ustvarjajo vrednost za kupce logistiËnih storitev. Intereuropin razvoj temelji 
na krepitvi konkurenËnega poloæaja na sedanjih trgih, kjer koncern razpolaga z lastno poslovno mreæo, na 
razvoju novih trgov prek lastnih podjetij ali partnerskih povezav ter razvoju novih storitev.

Kontinuirane raziskave zadovoljstva kupcev 

V Intereuropi opravljamo redne træne raziskave uspeπnosti logistiËnih storitev tako za obvladujoËo druæbo 
Intereuropo d.d. in odvisno druæbo Intereuropo, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb. Zadovoljstvo kupcev z 
logistiËnimi storitvami ugotavljamo s trænimi raziskavami - marketing merilnim sistemom. Ocenjujemo 
zadovoljstvo s kakovostjo naslednjih logistiËnih produktov: zbirnega prometa, cestnega transporta blaga, 

Razvoj, naloæbe in raziskave

Koncern 
Intereuropa krepi 

svojo konkurenËno 
prednost tudi z 
razvojem novih 

storitev in trænimi 
raziskavami.
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zraËnega prometa, ekspresnih storitev, storitev mejne odprave, æelezniπkega prometa, pomorskega prome-
ta, storitev skladiπËenja in distribucije ter storitve ups. V Intereuropi ugotavljamo pomembnost razliËnih 
lastnosti logistiËnih storitev ter jih primerjamo s percepcijo kupcev, da vemo, na kaj se osredotoËiti s 
korektivnimi ukrepi. Rezultati raziskav so Intereuropi v pomoË pri prilagajanju njenih storitev potrebam in 
zahtevam kupcev. 

Namen raziskav o zadovoljstvu kupcev pa ni zgolj ta, da vodstvo podjetja ugotovi, kako so zadovoljni 
kupci njihovih storitev, ampak tudi da podjetje ugotovi, koliko so bili prejπnji ukrepi uspeπni (primerjava 
rezultatov merjenja s prejπnjim merjenjem), da odkrije prednosti in slabosti svojih storitev v primerjavi s 
storitvami najboljπih konkurenËnih podjetij in da usmeri pozornost na izboljπanje kakovosti svojih storitev. 
Marketing merilni sistem je torej osnova za nadaljnje raziskovanje ter pravoËasno ugotavljanje slabosti pri 
posameznih storitvah.
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V obvladujoËi
druæbi je opa-
zen trend 
zmanjπevanja 
πtevila zaposlenih,
v odvisnih 
druæbah pa 
njihovo πtevilo 
stalno raste.
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Upravljanje s Ëloveπkimi viri

©tevilo zaposlenih

V koncernu Intereuropa je bilo konec leta 2004 zaposlenih 2.280 delavcev, od tega 1.011 v obvladujoËi dru-
æbi, 1.269 pa v odvisnih druæbah. Skupno πtevilo zaposlenih se je tako v koncernu Intereuropa v letu 2004 
zmanjπalo za 216.

Trend zmanjπevanja πtevila zaposlenih je πe naprej prisoten v obvladujoËi druæbi, kar je predvsem posledi-
ca æe nekajletnega prilagajanja spremembam v poslovanju ob vstopu v Evropsko unijo. Ravno nasproten 
trend je opaziti v odvisnih druæbah, kjer se skupno πtevilo zaposlenih konstantno zviπuje s πiritvijo poslov-
ne mreæe in nakupom novih druæb. 

©tevilo zaposlenih po posameznih dræavah na dan 31. 12. 

2002 2003 2004

Slovenija 1731 1615 1376

Hrvaπka 505 526 560

BIH 126 136 129

Srbija in »rna gora 82 89 89

Makedonija 13 13 11

»eπka 25 32 33

Rusija 5 5 4

Francija 5 5

Avstrija 60 56

Ukrajina 15 15

NemËija 2

SKUPAJ 2487 2496 2280

Gibanje πtevila zaposlenih - primerjava Slovenija in tujina
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Izboljπevanje izobrazbene strukture zaposlenih 

Z naËrtnim vlaganjem druæbe v znanje zaposlenih v preteklih letih se izobrazbena struktura v koncernu 
Intereuropa postopoma viπa. V letu 2004 smo tako za 2 odstotka poviπali deleæ zaposlenih z viπjo in visoko-
πolsko izobrazbo, ki se je povzpel s 24 na 26 odstotkov. V lanskem letu se je na visokoπolski stopnji izobra-
æevalo 41 zaposlenih, ki jim je Intereuropa financirala πtudij.

Porast zaposlenih z viπjo in visokoπolsko izobrazbo beleæimo predvsem v odvisni druæbi na Hrvaπkem, kar 
je posledica zaposlovanja novih kadrov. V obvladujoËi druæbi je viπji odstotek visoko izobraæenih kadrov 
v preteklem letu posledica zmanjπanja skupnega πtevila zaposlenih, predvsem pa deleæa zaposlenih s 
srednjeπolsko izobrazbo, ki se je zmanjπal za 2 odstotka. Navedeno stanje je odraz tega, da je bil v procesu 
zmanjπevanja πtevila zaposlenih zaradi spremenjenih razmer v poslovanju ob vstopu v eu najbolj prisoten 
ravno operativni kader s srednjeπolsko izobrazbo.

Izobrazbena struktura zaposlenih v letih 2002 - 2004

Kadrovski preseæki 

Na podroËju dela s kadri smo v letu 2004 πe vedno aktivnosti intenzivno usmerjali v prilagajanje πtevila 
zaposlenih spremembam, ki so se zgodile z vstopom v Evropsko unijo, in prestrukturiranju kadrov.

V preteklem letu je v obvladujoËi druæbi prenehalo delovno razmerje skupno 289 zaposlenim, od tega 51 
zaposlenim, ki so imeli delovno razmerje sklenjeno za doloËen Ëas, 188 delavcem iz poslovnih razlogov z 
izplaËilom odpravnine, ostali so se upokojili oziroma sporazumno prekinili pogodbe o zaposlitvi. Kljub tem 
razmeram smo zaradi premagovanja zaËetniπkih teæav pri prilagajanju evropskemu sistemu carinjenja 
morali doloËeno πtevilo sodelavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov, ponovno 
zaposliti za doloËen Ëas. 

Pri odpuπËanju smo poskuπali iskati Ëim veË dogovornih reπitev z delavci, in sicer z dokupi delovne dobe, de-
narnimi nadomestili na zavodu za zaposlovanje do upokojitve itd. Kljub temu smo morali πe 134 zaposlenih 
odpustiti po kriterijih iz kolektivne pogodbe. Omenjenim delavcem smo pomagali pri iskanju zaposlitve z 
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vkljuËitvijo v zaposlitveno agencijo, kjer so pridobivali znanja o motivaciji, samopodobi, obvladovanju stresa 
ter se aktivno spopadali z iskanjem nove zaposlitve. VeËina teh delavcev je naπla novo zaposlitev, saj smo 
mnogim na njihovo æeljo skrajπali 6-meseËni odpovedni rok, ker so si æe v tem Ëasu naπli novo zaposlitev. 
Skoraj vsem delavcem, ki so bili v lanskem letu opredeljeni za preseæne delavce, smo odpravnino izplaËali 
po kolektivni pogodbi, ki je nudila bistveno viπje odpravnine kot zakonska doloËila, ter skupno za odpravni-
ne namenili 410 milijonov tolarjev bruto.

Prestrukturiranje kadrov in pridobivanje novih znanj

Hkrati s procesom zmanjπevanja πtevila zaposlenih smo tudi v letu 2004 nadaljevali s prestrukturiranjem 
kadrov in pridobivanjem novih znanj.

Najbolj obseæna izobraæevanja so bila povezana ravno z novostmi na carinskem in finanËnem poslovanju 
ob vstopu v Evropsko unijo. Pridobivanju znanj s carinskega podroËja smo namenili cca 3.253 ur; udeleæilo 
se jih je 264 zaposlenih. Znanjem o novostih na finanËnem podroËju pa smo namenili 333 ur oz. v usposa-
bljanja vkljuËili 111 zaposlenih. 

Tudi v preteklem letu smo spodbujali pridobivanje znanj o prodaji, logistiki, raËunalniπka znanja, znanja iz 
tujih jezikov, predvsem angleπkega in nemπkega jezika. Kot vsako leto smo tudi v letu 2004 veliko pozor-
nosti posveËali usposabljanju za varno in zdravo delo, kar vkljuËuje tudi varstvo pred poæari, pri voznikih 
tovornjakov pa varno delo z nevarnimi snovmi in kemikalijami ter delo na æeleznici. 

Skupno smo tako za razna usposabljanja zaposlenih namenili 60 milijonov tolarjev in v izobraæevanje 
vkljuËili cca 78 % zaposlenih (pri tem podatku je potrebno upoπtevati, da so se isti zaposleni izobraæevali 
veËkrat). 

©ola vodenja

V okviru projekta razvoja kadrov smo se v letu 2004 osredotoËili na podroËje vodenja. PriËeli smo z usposa-
bljanjem 1. skupine 51. sodelavcev - predvsem viπjega menedæmenta in mlajπih perspektivnih kadrov - v 
Intereuropini πoli vodenja, ki bo trajala eno leto. Cilji πole so omogoËiti vsem menedæerjem obvladovanje 
kljuËnih znanj in veπËin vodenja, kar bo postal standard Intereurope: usposabljanje v skladu s kriteriji orga-
nizacijskega vedenja, poenotenje modela vodenja, spremljanje razvoja kadrov in napredek ter podpora 
uresniËevanju poslovne vizije koncerna Intereuropa. Odziv udeleæencev, ki so obiskovali 1. modul, je bil zelo 
pozitiven, saj so pohvalili nove pristope k uËenju, prilagajanje dinamike e-uËenja svojemu urniku, vplivanju 
na vsebino delavnice itd.

Letni pogovor s sodelavcem

Konec leta smo priËeli izvajati aktivnosti, povezane z vpeljavo letnega pogovora. Temeljna znanja in 
veπËine o vodenju letnega pogovora so vodje pridobivali ravno v πoli vodenja. Naπ cilj je, da postane letni 
pogovor stalna praksa vodje pri delu s svojimi sodelavci, saj ocenjujemo, da je pogovor ena od metod, s 
katero lahko doseæemo, da zaposleni ostanejo motivirani za delo in predani ciljem druæbe.

Za razna
usposabljanja
smo namenili
60 milijonov
tolarjev in v
izobraæevanje 
vkljuËili okoli 78 % 
zaposlenih.
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Celovita kakovost

V letu 2003 posodobljen in certificiran sistema vodenja kakovosti v skladu z novim standardom sist iso 
9001 je (vodstvo) koncern(a) Intereuropa nadgrajeval(o) tudi v letu 2004. Nadgradnja temelji na novem ra-
zumevanju sistema vodenja in na naËelih, ki jih uveljavlja nova novela standarda iso 9001. NaËela, ki so πe 
posebej v ospredju pri stalni nadgradnji sistema vodenja v koncernu, so: naËelo osredotoËenosti na kupca, 
procesnega pristopa, vkljuËenosti zaposlenih, odloËanje na podlagi dejstev in nenehno izboljπevanje. 

V zaËetku leta smo s pomoËjo zunanjih svetovalcev sproæili vrsto aktivnosti z namenom, da uËvrstimo 
podroËje timskega dela in ciljno vodenje ter spodbudimo proces stalnih izboljπav. Spodbujanje zaposlenih 
za sodelovanje v procesu stalnih izboljπav je bila ena izmed osrednjih nalog, ki smo si jih zadali na podroËju 
sistema vodenja kakovosti. Na ta naËin smo z mnogimi manjπimi izboljπavami (manjπimi koraki) dosegli 
velik napredek. Napredek je bil tudi izmerjen z naπimi meritvami procesov (s sistemom kontrolnih toËk) in 
lahko povemo, da smo veËino postavljenih ciljev na podroËju uËinkovitosti in zmogljivosti procesov tudi 
dosegli. To nam je potrdil tudi eden od najpomembnejπih kupcev storitev pomorskega prometa ladjar 
eukor Car Carriers Seul, ki nam je podelil plaketo za najboljπega svetovnega agenta v letu 2004.

Uspeπno smo zakljuËili projekt uvajanja sistema haccp. Sistem haccp je preventivni sistem, s pomoËjo 
katerega je moË odkriti in prepreËiti πtevilne dejavnike tveganja, ki lahko ogroæajo zdravje Ëloveka. Za ta 
sistem se veËkrat uporablja slikovit opis “od njive do mize”, kar pomeni, da zagotavlja ustrezno kontrolo 
vsakega æivila do trenutka, ko ga porabnik postavi na mizo. PriËeli smo tudi æe z integracijo sistema haccp 
s sistemom vodenja kakovosti, in sicer najprej na podroËju izvajanja notranjih presoj in integracije mer-
jenja kritiËnih kontrolnih toËk sistema haccp z obstojeËim sistemom merjenja procesov.

Vodstvo druæbe daje velik poudarek na uËinkovitost procesov in vodenje na osnovi podatkov. To je temelj 
uspeπnega procesa stalnih izboljπav, ki ga sestavljajo sistema korektivnih in preventivnih ukrepov, projekt-
ni pristop k razvoju procesov in produktov ter uporaba sodobnih metod in orodij. 

Doseæene rezultate kakovosti merimo z indeksom kakovosti, ki je ustrezno umeπËen tudi v osnovo za 
nagrajevanje delavcev, ki so vodeni s cilji. V letu 2004 so matiËna druæba s svojimi enotami in certificirane 
odvisne druæbe dosegle indeks kakovosti, ki je v skladu z naËrtovanim.
 

Skrb za varnost in zdravje pri delu

V Intereuropi se zavedamo, da je podroËje zdravstvenega varstva zaposlenih zelo pomembno, zato smo 
tudi v preteklem letu veliko pozornosti namenjali preventivnemu zdravstvenemu varstvu zaposlenih. V 
sodelovanju s pooblaπËenimi zdravniki na posameznih podroËjih medicine dela smo na predpisane pre-
ventivne predhodne, usmerjene in obdobne preventivne zdravstvene preglede napotili 24 % zaposlenih. 

V posameznih organizacijskih enotah smo opravili preiskave delovnega okolja, preglede in preizkuse 
posamezne delovne opreme - strojev in naprav, aktivne in pasivne poæarne zaπËite - ki bi lahko povzroËila 
poπkodbo ali zdravstveno okvaro zaposlenih, materialno πkodo ali poæar. 

Z naËrtnim izobraæevanjem in usposabljanjem zaposlenih za varno in zdravo delo smo æeleli poveËati 
strokovno usposobljenost zaposlenih in na ta naËin vplivati na viπjo produktivnost ter zmanjπanje tveganj 
za nastanek poπkodb na delu ali zdravstvenih okvar zaposlenih v podjetju. Omenjena prizadevanja so 
pripomogla k temu, da se je v letu 2004 za 4 odstotke zmanjπalo πtevilo delavcev, ki so se poπkodovali pri 
delu (24), na poti na delo in z dela pa se je pripetilo 10 poπkodb oz. 40 % manj kot v letu 2003.

Celovita kakovost in varstvo
pri delu
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Informacijska tehnologija

Poudarki leta 2004

Projekti

Poslovno leto 2004 je bilo za druæbo Intereuropa IT d.o.o. zaznamovano z velikimi spremembami, ki so bile 
posledica vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Temu so bili podrejeni vsi informacijski projekti z naslednjimi 
glavnimi cilji:

-  vzpostavitev informacijske podpore carinskim storitvam (ncts, eul, kv in Intrastat),
-  prilagoditev informacijskih reπitev zaradi sprememb finanËne in davËne zakonodaje (ddv, devizno 

poslovanje),
-  centralizacija in konsolidacija streæniπke infrastrukture,
-  nadaljevanje uvajanja funkcionalnosti informacijske reπitve sap,
-  vzpostavitev informacijskih reπitev izven Slovenije, in sicer v odvisni druæbi Intereuropa d.o.o., Zagreb:
 -  dogovorjene funkcionalnosti sap in
 -  kadrovsko-informacijskega sistema,
-  nadaljevanje vzpostavljanja enovite informacijske podpore posameznim logistiËnim skladiπËem,
-  uvajanje e-poslovanja za naroËnike logistiËnih storitev koncerna,
-  prenova centralnega informacijskega sistema za obraËunavanje plaË.

Prestrukturiranje druæbe

KljuËnega pomena za nadaljnji razvoj in opredelitev vloge druæbe Intereuropa IT d.o.o. v koncernu je bila 
odloËitev uprave, sprejeta v zadnji tretjini leta 2004, da zunanje izvajanje informacijske podpore koncernu 
v celoti zaupa Intereuropi IT d.o.o., za kar je bil vzpostavljen projekt Prestrukturiranja druæbe Intereuropa IT 
d.o.o. z naslednjimi glavnimi cilji:

-  prenova poslovnih procesov druæbe Intereuropa IT d.o.o. in vzpostavitev informacijske podpore kljuËnim 
poslovnim procesom, ki zagotavljajo integracijo in nadzor nad poslovanjem druæbe,

-  opredelitev organizacijske in kadrovske strukture,
-  izdelava potrebnih formalno-pravnih podlag za ureditev in uveljavljanje principov zunanjega izvajanja 

informacijske podpore (‘’outsourcinga’’) na podlagi standardov slm (Service Level Management), itil 
(Information Technology Infrastructure Library) in træne zasnove delovanja podjetja,

-  vzpostaviti informacijsko reπitev za obvladovanje procesa zunanjega izvajanja informacijske podpore 
(Service Desk),

-  vzpostaviti projektno organizacijo znotraj Intereurope IT d.o.o. za podporo prenovi informacijske pod-
pore πpedicije in logistike v skladu z usmeritvami in zahtevami projekta ispro,

-  zagotoviti prostorske pogoje za delovanje v skladu z novimi nalogami,
-  dokapitalizirati Intereuropo IT d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno odloËitvijo uprave,
-  izdelati predlog plana poslovanja druæbe za poslovno leto 2005 z upoπtevanjem predvidenih sprememb 

in njihovega vpliva na posamezne sestavine poslovnega plana.

Zaradi obseænosti in kompleksnosti je bila izvedba prestrukturiranja dogovorjena v treh fazah, s predvi-
denim zakljuËkom celotnega projekta v mesecu juniju 2005.

Dosedanji rezultati prestrukturiranja, ki so æe prinesli pozitivne uËinke, pa so naslednji:

-  Potrjena in vzpostavljena je bila nova organizacijska in kadrovska struktura druæbe po principih slm in 
itil , vkljuËno z upoπtevanjem nastale situacije v koncernu po vstopu v eu.
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-  Organizacijske vloge zaposlenih so bile usklajene z vlogami v metodologiji razvoja in nakupa informa-
cijskih reπitev (mrnir) ter metodologiji projektnega vodenja (mpv). S tem je bil zagotovljen neposreden 
prenos doloËil metodologij, standardov in politik v vsakdanje delo.

-  Dogovorjeni so temeljni principi zunanjega izvajanja informacijske podpore, ki upoπtevajo priporoËila in 
standarde slm in itil. S tem je izvajanje storitev bolj usmerjeno h kupcu, njegovim potrebam, zahtevam 
in priËakovanjem.

-  Opredeljeni so bili obseg, vsebina, funkcionalnost, raven kakovosti storitev in naËin medsebojnega 
sodelovanja na podroËju informacijske podpore.

-  Podpisana je bila nova dolgoroËna krovna pogodba med Intereuropo IT d.o.o. in koncernom, ki doloËa 
viπjo stopnjo medsebojnega partnerstva pri zagotavljanju informacijske podpore.

-  Evidentirani, ovrednoteni in pregledno prikazani so celotni stroπki informacijske podpore, kar je 
predpogoj za poslovanje po principih sla in postopnega zviπevanja obsega, vsebine in ravni kakovosti 
storitev informacijske podpore.

Usmeritve za leto 2005

Strategija druæbe Intereuropa IT d.o.o. za 2005 predvideva naslednje prioritete:

-  dosledno izvajanje slm in itil priporoËil ter standardov, ki so dogovorjeni s krovno pogodbo,
-  aktivnejπe in tesnejπe sodelovanje s kljuËnimi in konËnimi uporabniki storitev informacijske podpore,
-  razvijanje novih storitev in oblik medsebojnega sodelovanja,
-  stalen dvig strokovnega znanja in poslovne kulture zaposlenih,
-  negovanje træenjske miselnosti in
-  nadaljnje uveljavljanje principov timskega dela.

Za uresniËevanje strategij bo druæba v prihodnjem obdobju usmerila prizadevanja v:

-  zagotavljanje potrebnih lastnih znanj in notranjih virov za uËinkovito naËrtovanje in razvoj informa-
cijskih reπitev, kar je jamstvo za stalen dvig ravni kakovosti informacijske podpore ter s tem viπanje 
stopnje zadovoljstva kljuËnih in konËnih uporabnikov,

-  vzpostavitev enovitega podatkovnega modela informacijskega sistema koncerna, z namenom zago-
tovitve pravoËasnih in potrebnih podatkov za podporo odloËanju na podroËjih dejavnosti, ki jih izvaja 
koncern,

-  standardizacijo in konsolidacijo tehnoloπke arhitekture informacijskega sistema koncerna, z namenom 
viπje stopnje razpoloæljivosti, obvladljivosti, predvidljivosti in zanesljivosti delovanja informacijskega 
sistema kot celote,

-  uveljavljanje principov in standardov, ki veljajo na podroËju træenja storitev,
-  selekcijo in obvladovanje dobaviteljev in podizvajalcev, z namenom optimiranja stroπkov izvajanja infor-

macijske podpore,
-  negovanje konstruktivne komunikacije med sodelavci, projektnimi timi, uporabniki storitev in lastniki 

druæbe, saj je takπna komunikacija predpogoj za vzpostavitev medsebojnega zaupanja.

Prenova poslovnih procesov

Zavedamo se, da je celovita kakovost storitev osrednji dejavnik uspeπnosti naπe druæbe, vendar je to samo 
potreben pogoj za uspeπno informacijsko podporo koncernu.

Zato ocenjujemo, da bo najpomembnejπi projekt v letu 2005 projekt prenove poslovnih procesov na po-
droËju πpedicije in logistike ter poslediËen nakup in uvedba nove, posodobljene informacijske reπitve za 
osrednjo dejavnost koncerna (projekt ispro).
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Odgovornost do okolja

Odgovornost do druæbenega okolja

V Intereuropi se zavedamo pomembnosti dejavnega vkljuËevanja v πirπe in oæje lokalno okolje, v katerem 
delujemo. S sponzoriranjem in donacijami podpiramo organizacije in posameznike, ki prispevajo k viπji 
kakovosti æivljenja. S sponzoriranjem in donatorstvi pomagamo uresniËiti razliËne kulturne, πportne, hu-
manitarne in druge projekte. VeËino razpoloæljivih sredstev namenjamo razliËnih πportnim in kulturnim 
druπtvom, v zdravstvene namene in za humanitarne akcije ter izobraæevalnim organizacijam.

V lanskem letu je Intereuropa namenila sredstva Konzorciju za zagotovitev finanËnih sredstev za Medicin-
sko fakulteto v Mariboru ter tako podprla razvoj znanosti. Druæbena odgovornost Intereurope se odraæa 
tudi v donacijah za kulturne dogodke. Tako smo sredstva namenili Umetniπki galeriji Maribor, kulturni 
prireditvi Festival Lent 2004, Zvezi pevskih zborov Primorske, podprli izdajo knjige “Arhitektura Krasa” in 
dobrodelni koncert druπtva Rotaract Maribor. 

Donatorstva bolniπnicam, zdravstvenim ustanovam in humanitarnim akcijam zajemajo podeljena sred-
stva Druπtvu za kakovostno æivljenje ljudi s posebnimi potrebami “Sklad Silva”, druπtvu bolnikov za osteo-
porozo ter KliniËnemu centru, Ljubljana. Na pobudo mednarodne organizacije unicef se je Intereuropa 
odzvala na akcijo za zbiranje sredstev za otroke v BiH. S svojim prispevkom bomo pripomogli k boljπemu 
æivljenju otrok brez starπevske oskrbe v BiH. Prav tako smo sredstva podarili Zvezi prijateljev mladine za 
financiranje poËitnikovanja otrokom, potrebnim finanËne pomoËi. 

Znanje je pomembna konkurenËna prednost, zato ga naËrtno soustvarjamo. Intereuropa pomaga k raz-
voju znanosti predvsem na svojem podroËju delovanja. V letu 2004 smo bili glavni sponzor konference 
“Pristaniπki management in logistika”. Sredstva smo namenili tudi Slovenskemu druπtvu za znanost v 
prometu za organizacijo “Mednarodnega posvetovanja o prometni znanosti” ter Zavodu za podjetniπko 
izobraæevanje mladih. Sponzorirali smo Konferenco prometnih ministrov dræav Ëlanic cemt-a in Druπtvo 
ekonomistov Maribor.

Svojo vpetost v okolje Intereuropa izkazuje tudi s sredstvi, ki jih namenja πportnim organizacijam. Na πport-
nem podroËju Intereuropa namenja sredstva razliËnim πportnim druπtvom predvsem v svojem lokalnem 
okolju. Tako smo sponzorirali Koπarkarski klub Koper, Jadralni klub Burja, Football club Koper, Mladinski 
nogometni klub Izola, πportno druπtvo Carinarnica Ljubljana, teniπki turnir “vip cup” Velenje, Avto-moto 
druπtvo TræiË ter πe druge.

S podpiranjem πportnih dejavnosti, znanosti, izobraæevalnih, kulturnih in humanitarnih projektov prispe-
vamo k veËji uspeπnosti panoge, v kateri delujemo, ter si prizadevamo za zdravje in kakovost æivljenja πirπe 
druæbene skupnosti.

Odgovornost do naravnega okolja

V letu 2004 smo imeli 205 tovornih vozil ter 180 dostavnih in osebnih vozil. Skoraj vsa tovorna vozila 
izpolnjujejo evropske zahteve o dovoljenih koliËinah izpuπnih plinov in stopnji hrupnosti. Njihov deleæ smo 
v letu 2004 poveËali za odstotek v primerjavi z letom poprej in znaπa sedaj 99,66 odstotkov. Spoπtujemo 
tudi evropske predpise za prevoz nevarnih snovi. 

Nenadzorovane izlive tekoËin v okolje prepreËujemo z vgradnjo lovilcev maπËob na parkiriπËih. 
Ekoloπkim standardom sledimo tudi pri obnovi in gradnji poslopij ter pri gradnji in nakupu novih naprav. 
Tako smo na novih lokacijah v Logatcu in na lokaciji servisa v Kopru dodatno vgradili πe po πtiri lovilce olj v 
skladu z najnovejπo zakonodajo.

S sponzoriranjem 
in donatorstvi 
pomagamo 
uresniËiti razliËne 
kulturne, πportne, 
humanitarne in 
druge projekte.
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Redne analize odpadnih voda in dimnih plinov iz ogrevalnih kotlarn potrjujejo, da ne presegamo zakonsko 
omejenih vrednosti. To so pokazali tudi izsledki preiskav, ki so jih opravile pooblaπËene ustanove v letu 
2004. 

Odpadke, ki nastajajo pri naπi dejavnosti, zbiramo loËeno. V letu 2004 smo zbrali 75 ton papirja, 3 tone 
plastiËnih snovi, 25 ton æeleza, dve toni barvnih kovin, 5 ton lesnih odpadkov, 22,3 tone avtomobilskih 
pnevmatik, 1,5 tone akumulatorjev, 2000 litrov odpadnih olj in 554,5 kubiËnih metrov preostalih odpadkov. 

Obseg zbranih odpadkov pri upravni stavbi na Vojkovem nabreæju 32, Koper, smo v letu 2004 uspeli zmanj-
πati za petkrat, kar nam je omogoËil polæni zabojnik za zbiranje in stiskanje odpadkov. Tako smo opremili s 
preverjenim polænim zabojnikom tudi filialo v Mariboru in s tem pripomogli k boljπemu ekoloπkemu uËin-
ku tudi na mariborski lokaciji. 

Redne analize
odpadnih voda 

in dimnih plinov 
potrjujejo,

da ne presegamo
zakonsko omejenih 

vrednosti.
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FinanËno poslovanje

UresniËevanje razvojnega naËrta do leta 2006

Tudi v letu 2004 smo sledili finanËnim strateπkim usmeritvam, ki predvidevajo maksimiranje vrednosti 
druæbe in træne vrednosti delnice. Skladno s temeljnimi cilji, ki so opredeljeni v Razvojnem naËrtu do leta 
2006, smo v letu 2004 dosegli sledeËe rezultate:

-  »ista dobiËkonosnost kapitala: 8,4 %
- Letna rast Ëistih prihodkov od prodaje: 13 %

Dodana vrednost na zaposlenega se je v letoπnjem letu po predvidevanjih nekoliko zmanjπala. Skladno s 
strategijo πiritve koncerna na tujih trgih bomo æe v prihodnjem letu nadomestili navedeno zmanjπanje 
dodane vrednosti s ciljem doseËi raven 3,4-odstotne rasti do konca leta 2006.

2004 
v 1000 SIT

Indeks 
04/Plan

Indeks 
04/03

»isti prihodki od prodaje 51.033.628 103 113

Dodana vrednost 11.586.882 98 92

»isti poslovni izid 2.901.151 98 97

Kapital (31. 12.) 36.497.038 100 102

Sredstva (31. 12.) 57.967.876 100 101

»isti prihodki od prodaje/zap/mes 1.882 103 119

Dodana vrednost /zap/mes 427 98 97

Kratk. sredstva/kratk. obveznosti 1,14 88 93

»ista dobiËkonosnost kapitala 8,4 % 98 95

Doseganje letnega plana 2004

V letu 2004 smo v koncernu Intereuropa ustvarili za 51 milijard tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje, kar 
predstavlja 3-odstotno preseganje plana in 13-odstotno rast glede na leto 2003. Skladno s træno strategijo 
(krepitev prisotnosti na tujih trgih) je 10 % rasti posledica prevzema novih druæb. Ostali 3 % rasti so iz 
naslova veËje produktivnosti in novih naloæb v logistiËno infrastrukturo. Delno je rast koncerna posledica 
konsolidiranja druæb, ki smo jih prevzeli konec leta 2003 in jih letos prviË izkazali v uskupinjenih raËu-
novodskih izkazih.

NajveËje odstopanje glede na poslovni naËrt za leto 2004 opaæamo pri poveËani produktivnosti in Ëistih 
prihodkih od prodaje glede na predhodno leto. Vrednost koncerna, izraæena z viπino kapitala, se je v leto-
πnjem letu nekoliko poveËala.

FinanËna stabilnost koncerna

Koncern Intereuropa je 63 % svojih sredstev financiral z lastnim kapitalom. Ostale dolgoroËne obveznosti 
so znaπale pribliæno 7,4 milijarde tolarjev. Navedena struktura obveznosti dokazuje visoko finanËno stabil-
nost koncerna. 

Ugoden finanËni poloæaj koncerna odraæa tudi primerna vrednost kratkoroËnega koeficienta. Med druæba-
mi, ki jih ocenjujejo bonitetne hiπe, so nam analitiki dodelili najviπjo oceno 5A1, kar pomeni zgornji razred 
viπine kapitala ter najugodnejπo oceno tveganja pri poslovanju z naπo druæbo.
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Vsa finanËna
tveganja znotraj 
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obvladujemo.
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Upravljanje s finanËnimi
tveganji

V obvladujoËi druæbi in v skupini Intereuropa, v okviru finanËne funkcije in v skladu z zakonom o finan-
Ënem poslovanju podjetij, spremljamo in obvladujemo finanËna tveganja, ki smo jim izpostavljeni pri svo-
jem poslovanju, s ciljem, da bi zmanjπali izpostavljenost posameznim tveganjem do sprejemljive ravni.
Upravljanje s finanËnimi tveganji se nanaπa na kreditno, likvidnostno, valutno in obrestno tveganje.

Kreditno tveganje kot tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, ki se zlasti kaæe kot tveganje neplaËila 
naπih terjatev za opravljene storitve, smo obvladovali:

-  z rednim spremljanjem in preverjanjem bonitete kupcev, 
-  z dodatnim zavarovanjem bolj tveganih terjatev z ustanavljanjem zastavne oz. pridræne pravice in drugi-
mi jamstvi,

-  z aktivno izterjavo in intenzivnim spremljanjem ter nadzorom nad viπino odprtih terjatev zlasti slabπih 
plaËnikov,

-  z izvajanjem kompenzacij tako medsebojnih, kot veriænih, 
-  v nekaterih primerih smo se posluæevali tudi izterjave prek specializiranih institucij.

Tudi v letu 2004 smo nadaljevali z vpeljevanjem podobnih standardov obvladovanja tovrstnega tveganja 
tudi v odvisnih podjetjih skupine Intereuropa, seveda prilagojene njihovim trænim razmeram. Ocenjujemo, 
da je tveganje izpostavljenosti do posamezne osebe oz. skupine oseb v skupini Intereuropa nizko, saj pred-
stavlja obseg terjatev do desetih najveËjih kupcev manj kot petino v skupnem obsegu terjatev. 

Likvidnostno tveganje oziroma tveganje plaËilne sposobnosti je v skupini Intereuropa nizko, na kar kaæe 
tudi njena visoka boniteta, saj je bonitetna hiπa I d.o.o. skupaj z Dun & Bradstreet Intereuropi dodelila rat-
ing 5A1.

Nizko kratkoroËno likvidnostno tveganje je rezultat uËinkovitega upravljanja z denarnimi sredstvi (izde-
lujemo dnevne, tedenske, meseËne in letne plane denarnih tokov, spremljamo realizacijo in analiziramo 
odstopanja), dnevnih kontaktov z veËjimi kupci in dogovorjenih kratkoroËnih kreditnih linij pri razliËnih 
bankah za uravnavanje kratkoroËnih denarnih tokov.

Tudi tveganje dolgoroËne plaËilne sposobnosti je po naπih ocenah nizko, kar je posledica tako dobrega 
poslovanja in uËinkovitega gospodarjenja s sredstvi kakor tudi konzervativne kapitalske sestave druæbe.

Skupina Intereuropa je zaradi svoje vpetosti v mednarodni prostor izpostavljena tudi valutnemu oziroma 
teËajnemu tveganju. Tudi v letu 2004 smo zmanjπevali izpostavljenost temu tveganju predvsem z upo-
rabo tako imenovanih notranjih tehnik varovanja; gre za naËrtovano usklajevanje pritokov in odtokov v 
tujih valutah, ki so se tudi v preteklosti izkazale kot primerne. 

Tako na strani terjatev kot obveznosti je evro dobival prevladujoËo vlogo v primerjavi z ostalimi valutami, 
kar je ob stabilnem teËaju eur zlasti πe po vstopu v mehanizem emr2 zmanjπalo naπo izpostavljenost 
valutnemu tveganju. Tudi ostale druæbe v skupini so na enak naËin zniæale stopnjo valutnega tveganja na 
zadovoljivo raven.

Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere oziroma obrestnemu tveganju tako v obvladujoËi 
druæbi kot v celotni skupini ni izrazita zaradi velikega deleæa lastnega kapitala v strukturi virov sredstev. V 
skupini Intereuropa vodimo enotno politiko zadolæevanja, s spremljavo in koordinacijo v matiËni druæbi. 
Cilj tega je doseganje najugodnejπih pogojev pri bankah in zagotavljanju ciljnega razmerja med tujimi 
in lastnimi viri.Tudi v letu 2004 se je nadaljeval trend padanja obrestnih mer, prav zato je bila naπa skrb 
posveËena poveËevanju deleæa zadolæevanja po fiksni obrestni meri (59,5 %) v primerjavi z deleæem dolga 
po spremenljivi obrestni meri (40,5 %).
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Ustvarjanje vrednosti za
lastnike

DelniËarji Intereurope d.d. so na predlog uprave in nadzornega sveta dne 2. julija 2004 na 12. skupπËini del-
niËarjev sprejeli sklep o umiku 54.482 prednostnih delnic z nominalno vrednostjo 2.000,00 sit za delnico. 
Osnovni kapital druæbe se je zmanjπal v nominalnem znesku za 108.964.000,00 sit. 

Po izbrisu prednostnih delnic z oznako iekp iz centralnega registra kdd d.d. je na dan 8. 10. 2004 osnovni 
kapital Intereurope d.d. tako znaπal v nominalnem znesku 7.902.413.000,00 sit in predstavlja 7.902.413 na-
vadnih prosto prenosljivih delnic z oznako iekg z nominalno vrednostjo 1.000,00 sit za delnico.

Intereuropa d.d. nima oblikovanega sklada lastnih delnic, v letu 2004 pa je druæba odkupila prednostne 
delnice kot lastne delnice in jih je v istem poslovnem letu tudi prodala.

Druæba ima ob koncu obdobja πe za 389.892 tisoË sit odobrenega in neizkoriπËenega kapitala. 

KljuËni podatki za navadne delnice Intereurope d.d. v preteklih 4 letih

2001 2002 2003 2004

πtevilo delnic 7.210.700 7.902.413 7.902.413 7.902.413

podatki o trgovanju

knjigovodska vrednost delnice 3.803 4.233 4.368 4.486

enotni teËaj konec leta 3.949 5.246 5.384 7.442

tehtani povpreËni teËaj 3.176 4.936 5.331 6.696

najviπji teËaj 4.000 5.807 5.486 7.700

najniæji teËaj 2.528 3.899 5.001 5.266

træna kapitalizacija v mio SIT 28.473 41.456 42.550 58.810

promet v mio SIT 7.078 6.309 3.758 11.819

kazalniki

Ëisti dobiËek na delnico 547 624 362 249

denarni tok na delnico 625 644 346 204

bruto dividenda na delnico 160 200 220 240

P / BV 1,04 1,24 1,23 1,66

P / CF 6,32 8,15 15,56 36,50

P / E 7,22 8,41 14,86 29,85

kapitalski donos 46,3 % 34,6 % 3,7 % 39,1 %

dividendni donos 5,9 % 5,1 % 4,2 % 4,5 %

skupni donos delnice 52,2 % 39,7 % 7,9 % 43,6 %

knjigovodska vrednost = (kapital - vrednost prednostnih delnic) / πtevilo navadnih delnic
træna kapitalizacija = enotni teËaj ob koncu leta x πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi 
Ëisti dobiËek na delnico = (Ëisti dobiËek - dividenda prednostnih delnic) / πtevilo navadnih delnic
denarni tok na delnico = (Ëisti dob. - dividende + amortizacija) / πtevilo navadnih delnic
P / BV = teËaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / E = teËaj ob koncu leta / Ëisti dobiËek 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
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Trgovanje

Navadne delnice Intereurope d.d. z oznako iekg kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in z 
ostalimi pomembnejπimi delnicami sestavljajo vodilni indeks Ljubljanske borze sbi20. Temeljni namen 
indeksa je zagotavljati zbirno in jedrnato informacijo o gibanju teËajev najveËjih in najlikvidnejπih delnic v 
borzni kotaciji Ljubljanske borze.

V letu 2004 je bilo z delnico iekg sklenjenih za 11.819 mio sit poslov, kar predstavlja 7,1-odstotni deleæ v 
skupnem prometu z delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Enotni teËaj Intereuropine delnice se je v prvi polovici leta gibal med vrednostjo 5.265,52 sit in 6.963,61 sit 
ter v mesecu juliju presegel vrednost nad 7.000,00 sit za delnico. V drugi polovici leta beleæimo stabilno 
rast enotnega teËaja, ki je ob koncu obdobja znaπal 7.442,06 sit za delnico, kar predstavlja 39,1-odstotni 
kapitalski donos v letu 2004. 

Leto 2004 je bilo za razvoj Intereurope d.d. kljuËno. Kazalniki trgovanja in dividendne donosnosti so pokaza-
telji, da je bila druæba na vstop v eu dobro pripravljena in je prvo obdobje vkljuËevanja uspeπno zakljuËila. 

Ambiciozni naËrti, povezani z vizijo razvoja druæbe, ji tudi v bodoËe zagotavljajo stabilno rast in uresniËitev 
zastavljenih ciljev. Intereuropa d.d. je za vlagatelje varna, stabilna in donosna naloæba.
 
Gibanje teËaja in prometa z delnicami Intereurope d.d. ter slovenskega borznega indeksa v letu 2004

Intereuropa d.d.
je za vlagatelje 
varna, stabilna in 
donosna naloæba.

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Enotni teËaj (vSIT)

SBI 20

Promet v mio SIT 
(brez aplikacij 
in sveænjev)

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec



62 63

Lastniπtvo

NajveËji lastnik Luka Koper d.d. je v letu 2004 svoj lastniπki deleæ poveËala s 15,8 odstotka na 23,2 odstotka. 
Svoj deleæ je v preteklem letu na 2,5 odstotka poveËal tudi Istrabenz d.d. Medtem ko smo zmanjπanje 
lastniπtva delnic zabeleæili med investicijskimi druæbami in finanËnimi podjetji (delnice so prodali nfd 1 
Delniπki investicijski sklad, d.d., kd Investments, Posebni vzajemni sklad Galileo in Banka Koper d.d.). 

Zadnjega dne v letu je bilo v delniπko knjigo Intereurope d.d. vpisanih 4.715 delniËarjev, kar predstavlja v 
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta poveËanje za 389 delniËarjev. 

Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2004

NajveËji lastniki navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2004

Naziv Delnice Deleæ

Luka Koper d.d. 1.833.477 23,2 %

Kapitalska druæba, d.d. 719.797 9,1 %

Infond holding d.d. 459.248 5,8 %

Infond ID d.d. 356.266 4,5 %

Zlata moneta I d.d. 226.387 2,9 %

Triglav steber I, delniπka ID, d.d. 220.371 2,8 %

Zavarovalnica Triglav, d.d. 218.640 2,8 %

Istrabenz d.d. 195.450 2,5 %

Modra linija d.d. 139.049 1,8 %

KD Investments, Delniπki vzajemni sklad Rastko 134.432 1,7 %

Zaposleni 9 %

FiziËne osebe 14 %

Ostala podjetja 7 %

Kapitalska druæba 10 %

FinanËna podjetja 21 %

Luka Koper 23 %

Investicijske druæbe 16 %
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©tevilo delnic v lasti Ëlanov uprave na dan 31. 12. 2004

Uprava Delnice Deleæ

Kranjc Joæe 10.764 0,14 %

Vrabec Radovan 14.066 0,18 %

Jelenc Milan 6.231 0,08 %

KureliË Milan 26 0,00 %

PetraviË Vladimir 3.705 0,05 %

©tevilo delnic v lasti Ëlanov nadzornega sveta na dan 31. 12. 2004

Nadzorni svet Delnice Deleæ

Jakomin Livij 408 0,01 %

Rus Marina 3.048 0,04 %

Dividendna politika

Uprava Intereurope d.d. je v razvojnem naËrtu opredelila dolgoroËno stabilno politiko izplaËevanja divi-
dend, kar pomeni realno ohranjevanje vrednosti dividend. Skladno z razvojno politiko bomo za dividende 
namenili do 50 % ustvarjenega dobiËka, preostali del ustvarjenega dobiËka pa namenili za naloæbo v logi-
stiËno infrastrukturo.

Bruto dividenda, izplaËana v letu 2004, je znaπala 240,00 sit, kar je 9 odstotkov veË kot v letu 2003. Divi-
dendni donos v viπini 4,5 odstotka je v primerjavi z lanskoletnim nekoliko viπji. 

ObveπËanje delniËarjev

Posebno pozornost, tako kot do sedaj, bomo tudi v bodoËe posveËali obveπËanju delniËarjev. Pripombe in 
predloge delniËarjev zbiramo na elektronskem naslovu info@intereuropa.si.
 
Javne objave, publikacije, poroËila in druge informacije posredujemo javnosti prek elektronskega sistema 
obveπËanja Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si), naπe spletne strani (www.intereuropa .si), tiskovnih 
konferenc in prek drugih medijev.
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NaËrti za leto 2005

V koncernu Intereuropa smo s pripravo poslovnega naËrta za leto 2005 opredelili aktivnosti za pozicioni-
ranje koncerna na evropskem trgu. Tudi v letu 2005 predvidevamo nadaljnjo πiritev poslovne mreæe v sred-
nji Evropi z novimi prevzemi v smeri krepitve trænega poloæaja vodilnega ponudnika logistiËnih storitev v 
Evropi.

NajveËje rasti glede na leto 2004 planiramo na poslovnih podroËjih kopenski promet, terminalske storitve 
ter zraËni promet. Geografsko gledano priËakujemo v letu 2005 nadaljevanje rasti v dræavah Srbija in »rna 
gora, NemËija, »eπka ter v Bosni in Hercegovini, najveËjo vrednostno rast pa na Hrvaπkem. Z naËrtovanimi 
naloæbami v vseh druæbah koncerna bomo πe naprej posodabljali logistiËno infrastrukturo in izboljπevali 
svoje konkurenËne prednosti na podroËju celovitega logistiËnega servisa.

Z aktiviranjem vseh naloæb, agresivnejπim nastopom na trgu in dosledno racionalizacijo stroπkov naËrtu-
jemo 53,8 milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje in s tem zagotoviti 7,4-odstotno Ëisto dobiËkonos-
nost kapitala, pri Ëemer niso upoπtevane vrednosti novih prevzemov druæb v srednji Evropi.

KljuËni poudarki plana za leto 2005 so:

-  veËanje prodajnih in trænih aktivnosti,
-  obvladovanje in nadaljnja racionalizacija stroπkov,
-  uËinkovito izkoriπËanje novih kapacitet,
-  veËanje prispevka druæb koncerna in
-  zagotavljanje standardne kakovosti storitev na ravni koncerna.

Z doslednim izvajanjem predvidenih aktivnosti ter aktivnim pristopom do obvladovanja sprememb bomo 
uresniËili zastavljene cilje za leto 2005 in zagotovili nadaljnjo rast in razvoj koncerna Intereuropa.

NaËrtujemo 53,8 
milijarde tolarjev 

Ëistih prihodkov od 
prodaje in

7,4-odstotno
Ëisto 

dobiËkonosnost 
kapitala.
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Podlaga za sestavljanje
raËunovodskih izkazov

ObvladujoËa druæba Intereuropa d.d. skupaj z odvisnimi in pridruæenimi druæbami sestavlja skupino Inter-
europa. RaËunovodski izkazi obvladujoËe druæbe in skupinski raËunovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
veljavno zakonodajo in slovenskimi raËunovodskimi standardi. Temeljni namen standardov je upoπtevati 
sploπno mednarodno raËunovodsko prakso, finanËno pojmovanje kapitala in zahtevo po njegovi realni 
ohranitvi.

Intereuropa d.d. je po kriterijih Zakona o gospodarskih druæbah opredeljena kot velika druæba, z njenimi 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in je zato zavezana k reviziji. 
Kot obvladujoËa druæba je zavezana tudi k izdelavi skupinskih raËunovodskih izkazov. 

Skupinski raËunovodski izkazi so zbir raËunovodskih izkazov posameznih, med seboj povezanih druæb, ki 
prikazujejo premoæenjsko in finanËno stanje ter poslovni izid, kakor da bi πlo za eno samo druæbo. Za tak 
prikaz so potrebni ustrezni uskupinjevalni popravki, s katerimi se izloËijo stanja sredstev in obveznosti ter 
posli med Ëlani skupine in izkljuËijo dvojna izkazovanja.

Pri sestavljanju skupinskih raËunovodskih izkazov so bile upoπtevane temeljne raËunovodske predpostav-
ke za uskupinjevanje, kot so:

-  predpostavka enotne druæbe, resniËnega premoæenjskega in finanËnega stanja ter poslovnega izida;
-  uporaba enotnih raËunovodskih metod in usmeritev;
-  predpostavka popolnosti vsebine raËunovodskega izkaza in enotnega zajemanja istega bilanËnega 

datuma;
-  predpostavka gospodarnosti in materialne pomembnosti.

Ker so v skupino vkljuËene tudi druæbe, ki imajo sedeæe v tujini in svoje raËunovodske izkaze sestavljajo v 
domaËi valuti, so bili podatki iz izkazov preraËunani v valuto obvladujoËe druæbe (sit). Za preraËun so bili 
uporabljeni veljavni teËaji Banke Slovenije:

-  za preraËun sredstev in obveznosti je bil uporabljen ustrezen srednji teËaj Banke Slovenije na dan 31. 12. 
2004,

-  medtem ko je bil za preraËun prihodkov, odhodkov in stroπkov uporabljen ustrezen povpreËni teËaj za 
leto 2004.

Uporabljene teËaje prikazuje naslednja tabela:

Dræava Valuta KonËni teËaj v SIT PovpreËni teËaj v SIT

Avstrija, Francija, NemËija EUR 239,7430 238,8845

Rusija USD 176,2427 192,3178

Hrvaπka HRK 31,4055 31,8966

Makedonija MKD 3,7296 3,8565

Bosna in Hercegovina BAM 122,4282 121,7931

Srbija in »rna gora CSD 3,0915 3,2923

»eπka CZK 7,8816 7,4972

Ukrajina UAH 33,9006 36,2512

Podlaga za uskupinjevanje so bili raËunovodski izkazi odvisnih druæb, izvirna dokumentacija v obvladujoËi 
druæbi in odvisnih druæbah ter neposredne uskladitve stanj terjatev in obveznosti med druæbami v skupini 
na osnovi zapisnikov. IzloËeni so dejansko usklajeni prometi in stanja medsebojnih razmerij v skupini.
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V letu 2004 smo prviË uskupinili naslednje πtiri odvisne druæbe, ki so bile v preteklem letu izkazane med 
drugimi dolgoroËnimi deleæi:

-  Intereuropa S.A.S.1, Saint Pierre de Chandieu,
-  TEK Zahidtransservis, Uægorod,
-  Schneider & Peklar GmbH, Wien, in
-  Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf.

V skupino Intereuropa so na dan 31. 12. 2004 vkljuËene poleg obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. πe nasle-
dnje druæbe:

v tisoË SIT

Dræava, 
v kateri 
je sedeæ 

druæbe

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2003

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2004

Celotni 
kapital 
druæbe
na dan 

31. 12. 2004

»isti 
poslovni 

izid
za leto 

2004

Odvisne druæbe

Intereuropa Transport d.o.o., Koper Slovenija 100 100 1.483.405 -96.027

Interagent d.o.o., Koper Slovenija 100 100 214.432 69.307

Intereuropa IT d.o.o., Koper Slovenija 100 100 -87.234 -122.048

Interzav, d.o.o., Koper Slovenija 71,28 71,28 26.226 18.138

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 99,94 99,94 5.988.387 598.075

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 51 51 509.395 100.344

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje Makedonija 99,56 99,56 229.373 10.083

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo Bosna in 
Hercegovina

82,56 89,29 2.106.514 124.113

Intereuropa-East d.o.o., Moskva Rusija 100 100 14.359 2.747

A.D.Interjug-AS, Beograd Srbija in 
»rna gora

66,14 73,62 1.120.060 1.724

Speka, spol.s r.o., Praga »eπka 100 100 -66.420 -39.762

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu Francija 67,60 67,60 25.656 5.710

TEK ZTS d.o.o., Uægorod Ukrajina 66,67 66,67 71.476 15.081

Schneider & Peklar GmbH, Wien Avstrija 100 100 206.504 140.054

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, 
Troisdorf

NemËija 100 100 11.941 -10.168

Pridruæene druæbe *

Adriafin, d.o.o., Koper Slovenija 24,28 24,28 4.518.665 3.069

AC-Interauto, d.o.o., Koper Slovenija 40 40 68.049 1.222

* Podatki za kapital in Ëisti poslovni izid se nanaπajo na poslovno leto 2003

Kapitalski deleæi so pri vseh odvisnih in pridruæenih druæbah enaki deleæem glasovalne moËi.

1.  Druæba KP Trans se je v 
letu 2004 preimenovala 
v Intereuropa S.A.S.
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Predstavitev raËunovodskih izkazov 
Bilanca stanja

Osnovna oblika bilance stanja, ki jo uporabljamo, je doloËena v srs 24.4., s tem da so nekatere postavke πe 
bolj razËlenjene. Prikazane so po neodpisani vrednosti kot razliki med celotno vrednostjo in popravkom 
vrednosti. Tiste, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, so bile po srednjem teËaju Banke Slovenije preraËunane 
v tolarje. Postavke z niËno vrednostjo se prikazujejo brez vpisanih zneskov.

Izkaz poslovnega izida

Uporabljena oblika izkaza poslovnega izida je v skladu s srs 25.6 opredeljena kot razliËica I. 
Postavke z niËno vrednostjo prikazujemo brez vpisanih zneskov.

Izkaz finanËnega izida

Izkaz finanËnega izida sestavljamo po posredni metodi, kot je opredeljen v srs 26.9, in v obliki zaporedne-
ga stopenjskega izkaza, kot je opredeljen v srs 26.11. Pritoke in odtoke æelimo Ëim bolj pribliæati prejemkom 
in izdatkom, zato pri sestavljanju navedenega izkaza izloËujemo vse pomembne postavke, ki ne predstav-
ljajo denarnega toka. Denarni ustrezniki so tista sredstva, ki se zanesljivo, zlahka, preprosto in hitro oziro-
ma v bliænji prihodnosti pretvorijo v vnaprej znan znesek denarnih sredstev. Kot takπne opredeljujemo 
naslednja sredstva: dobroimetje pri bankah, Ëeke in gotovino.

Izkaz gibanja kapitala

Uporabljena oblika izkaza gibanja kapitala je opredeljena v skladu s srs 27.4. kot razliËica II, in sicer v obliki 
sestavljene preglednice sprememb vseh sestavin kapitala (srs 27.3.b). Posebni dodatek k izkazu gibanja 
kapitala je “bilanËni dobiËek” (srs 27.9). Oblika izkaza gibanja kapitala je sestavljena razpredelnica.

Posamezne postavke raËunovodskih izkazov so razkrite glede na njihovo pomembnost, ki je odvisna od 
velikosti posamezne postavke.

Povzetek pomembnih raËunovodskih usmeritev

RaËunovodske usmeritve uporabljamo metodiËno enotno in konstantno. V primeru spremembe usmeritev 
to posebej razkrijemo. V letu 2004 smo spremenili raËunovodsko usmeritev pripoznavanja uËinka prevre-
dnotenja dolgoroËnih finanËnih naloæb v kapital odvisnih druæb po kapitalski metodi. Kapitalska metoda 
vrednotenja dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisne druæbe se uporablja samo v obvladujoËi druæbi, Intereu-
ropa d.d. Na skupinske izkaze spremenjena raËunovodska usmeritev nima vpliva, ker se v skupinske izkaze 
pripadajoËi Ëisti dobiËki odvisnih druæb vkljuËijo prek vsote izkazov, uËinek kapitalske metode v obvladujoËi 
druæbi pa se v teh izkazih izloËi. Sprememba usmeritve je opisana v okviru raËunovodskih usmeritev za finan-
Ëne naloæbe, medtem ko so uËinki te spremembe prikazani v pojasnilih k raËunovodskim izkazom.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Neopredmetena dolgoroËna sredstva vrednotimo po nabavni vrednosti, zmanjπani za obraËunano amor-
tizacijo.

Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki usposobitve 
sredstva za nameravano uporabo. Nabavno vrednost neopredmetenega dolgoroËnega sredstva, nastalega 
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v podjetju, sestavljajo stroπki zgraditve ali izdelave in posredni stroπki.

Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe korist-
nosti, s priËetkom v naslednjem mesecu, ko je bilo sredstvo na voljo za uporabo. Letne amortizacijske sto-
pnje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev se gibljejo v razponu od 10 do 20 odstotkov.

Dobro ime, ki nastane v skupinskih raËunovodskih izkazih iz naslova izloËitve dolgoroËnih finanËnih naloæb 
obvladujoËe druæbe v kapital odvisnih druæb, amortiziramo z 20-odstotno stopnjo, z zaËetkom amortizira-
nja 1. 1. v poslovnem letu, v katerem smo druæbo uskupinili.

Neopredmetenih dolgoroËnih sredstev, nabavljenih v tujini, ne prevrednotujemo za spremembo teËaja 
tuje valute, v kateri so bila nabavljena.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po nabavni vrednosti, zmanjπani za obraËunano amortizacijo.

Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki usposobitve 
sredstva za nameravano uporabo.

Uporabljamo metodo enakomernega Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe koristnosti. Ta je od-
visna od:

-  priËakovanega fiziËnega izrabljanja,
-  priËakovanega tehniËnega staranja,
-  priËakovanega ekonomskega staranja,
-  priËakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe.

Doba koristnosti posameznega sredstva predstavlja dobo, ki je glede na posameznega izmed naπtetih de-
javnikov najkrajπa.

Amortizacija se za vsa opredmetena osnovna sredstva obraËunava posamiËno. Sredstvo se zaËne amortizi-
rati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko smo ga zaËeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero 
je namenjeno.

Letne amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v spodnji preglednici:

Zgradbe od 2,50 % do 5,00 %

RaËunalniπka oprema od 25 % do 50,00 %

Druge naprave in oprema od 10,00 % do 25,00 %

Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med Ëisto prodajno vrednostjo in knjigovod-
sko vrednostjo opredmetenega osnovnega sredstva prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke 
oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke.

Kasneje nastale stroπke v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom izkazujemo kot:

-  stroπke vzdræevanja (redno vzdræevanje),
-  zmanjπanje popravka vrednosti (stroπki, ki omogoËajo podaljπanje dobe koristnosti osnovnega sredstva),
-  poveËanje nabavne vrednosti (stroπki, ki poveËujejo bodoËe koristi sredstva v primerjavi z ocenjenimi).
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Slabitev nepremiËnin opravljamo obËasno. Opredmetenih osnovnih sredstev ne krepimo, Ëe njihova po-
πtena vrednost presega neodpisano knjigovodsko vrednost.

Opredmetenih osnovnih sredstev, nabavljenih v tujini, ne prevrednotujemo za spremembe teËaja tuje 
valute, v kateri so bila nabavljena.

FinanËne naloæbe

Med finanËnimi naloæbami pripoznavamo dolgoroËne in kratkoroËne finanËne naloæbe v kapital in v finan-
Ëne dolgove drugih druæb. Z donosi poveËujemo finanËne prihodke.

DolgoroËne finanËne naloæbe so tiste finanËne naloæbe, ki jih druæba poseduje veË kot leto dni in z njimi ne 
trguje. Med dolgoroËne finanËne naloæbe uvrπËamo tudi finanËne naloæbe v nepremiËnine, ki so v posesti 
za trgovanje ali dane v finanËni najem, da bi se z njimi dolgoroËno dosegali donosi, ter naloæbe v plemen-
ite kovine, drage kamne, umetniπka dela in podobno træljivo blago. 

KratkoroËne finanËne naloæbe so finanËne naloæbe, ki jih ima druæba v posesti manj kot leto dni in z njimi 
trguje. 

DolgoroËne in kratkoroËne finanËne naloæbe izkazujemo loËeno. V zaËetku jih vrednotimo po nabavni 
vrednosti, ki je enaka plaËanemu znesku denarja oziroma poπteni vrednosti drugih nadomestil za nakup in 
poveËana za stroπke, ki jih je mogoËe pripisati neposredno naloæbi.

Tiste, ki so izraæene v tuji valuti, so preraËunane po srednjem teËaju Banke Slovenije na zadnji dan obraËun-
skega obdobja. Njihovo poveËanje iz tega naslova poveËuje finanËne prihodke.

Tisti del danega dolgoroËnega posojila, katerega rok plaËila je v bilanËnem obdobju krajπi od enega leta, 
pripoznamo kot kratkoroËno posojilo.

DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih in pridruæenih druæb, ki so zajete v skupinske raËunovod-
ske izkaze, vrednotimo v posamiËnih raËunovodskih izkazih po kapitalski metodi, tako da se letno poveËu-
jejo za tisti del Ëistega dobiËka odvisnih in pridruæenih druæb oziroma zmanjπujejo za tisti del Ëiste izgube 
odvisnih in pridruæenih druæb, ki pripada obvladujoËi druæbi. Pozneje prejeti deleæi v dobiËku zmanjπujejo 
prvotno izkazano poveËanje finanËne naloæbe na podlagi udeleæbe v dobiËku.

V letu 2004 smo spremenili raËunovodsko usmeritev pripoznavanja uËinka prevrednotenja dolgoroËnih 
finanËnih naloæb v kapital odvisnih druæb po kapitalski metodi, in sicer tako, da se za pripadajoËi Ëisti 
dobiËek odvisnih druæb poveËa posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanË-
nimi naloæbami v obvladujoËi druæbi. Kasneje prejeti deleæi v dobiËku zmanjπajo tako oblikovani posebni 
prevrednotovalni popravek kapitala in poveËajo finanËne prihodke. PripadajoËa izguba odvisnih druæb 
pa zmanjπuje posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, 
Ëe je bil predhodno oblikovan. V primeru, da ta ni bil oblikovan, pa poveËuje pripadajoËa izguba finanËne 
odhodke.

Do vkljuËno leta 2003 smo za pripadajoËi Ëisti dobiËek odvisnih druæb za poslovno leto, za katerega smo 
izdelali izkaze, pripoznali finanËne prihodke v raËunovodskih izkazih obvladujoËe druæbe. 

PripadajoËi Ëisti dobiËek pridruæenih druæb pripozna obvladujoËa druæba v tekoËem letu za preteklo leto 
kot posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami. Na podlagi 
kasneje prejetih deleæev pridruæenih druæb se zmanjπa posebni prevrednotovalni popravek kapitala in 
poveËa finanËne prihodke. V primeru pripadajoËe izgube pridruæene druæbe se zmanjπa posebni prevredno-
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tovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, Ëe je bil predhodno oblikovan. V 
primeru, da ta ni bil oblikovan, pa poveËa pripadajoËa izguba finanËne odhodke.

Ob odtujitvi dolgoroËne ali kratkoroËne finanËne naloæbe se pripozna prevrednotovalni finanËni prihodek, 
Ëe je Ëisti iztræek zanjo veËji od njene knjigovodske vrednosti, oziroma prevrednotovalni finanËni odhodek, 
Ëe je knjigovodska vrednost veËja od Ëistega iztræka zanjo. Pri prodaji vrednostnih papirjev, ki kotirajo na 
borzi, druæba ugotavlja dobiËek oziroma izgubo pri prodaji po metodi tehtanih povpreËnih cen, in sicer kot 
razliko med prodajno in povpreËno tehtano nakupno ceno.

DolgoroËne in kratkoroËne finanËne naloæbe, katerih dokazana poπtena vrednost je na zadnji dan obraËun-
skega obdobja manjπa od njihove knjigovodske vrednosti, slabimo in poveËamo prevrednotovalne finan-
Ëne odhodke.

Dokazana poπtena vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borznem trgu, je vrednost teh papirjev po 
enotnem teËaju iz borzne teËajnice, oblikovane na zadnji dan obraËunskega obdobja. Dokazana poπtena 
vrednost vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borznem trgu, in naloæb v deleæe drugih druæb pa je do-
kazana træna vrednost na podlagi ponudbe in povpraπevanja (Ëe obstajata ponudba in povpraπevanje). 
DolgoroËna in kratkoroËna dana posojila se morajo zaradi slabitve prevrednotiti, Ëe je njihova, po metodi 
veljavne obrestne mere, izmerjena odplaËna vrednost manjπa od njihove knjigovodske vrednosti, ki jo 
zmanjπujemo do njihove odplaËne vrednosti.

DokonËni odpis dolgoroËne ali kratkoroËne finanËne naloæbe poveËuje prevrednotovalne finanËne odhod-
ke. Izvrπimo ga na podlagi:

-  zakljuËenih steËajnih postopkov,
-  potrjenih prisilnih poravnav,
-  neuspeπnih izvrπilnih postopkov v primeru danih posojil,
-  ugotovljene neizterljivosti danih posojil.

DolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb ne krepimo.

Zaloge

Ob zaËetnem pripoznanju vrednotimo zaloge po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, zmanjπana 
za dobljene popuste, uvozne dajatve in neposredni stroπki nabave. Porabo zaloge vrednotimo po metodi 
tehtanih povpreËnih cen. 

Za vrednotenje nedokonËanih storitev uporabljamo metodo proizvajalnih stroπkov v oæjem pomenu. Te 
sestavljajo neposredni stroπki materiala, neposredni stroπki dela, neposredni stroπki storitev, neposredni 
stroπki amortizacije in odstotni deleæ sploπnih proizvajalnih stroπkov.

Zaloge materiala zaradi oslabitve prevrednotujemo, Ëe njihova knjigovodska vrednost presega træno vred-
nost.

Poslovne terjatve

Poslovne terjatve vkljuËujejo dolgoroËne in kratkoroËne: 

-  terjatve do kupcev, dræave in zaposlenih,
-  terjatve za dane predujme dobaviteljem,
-  terjatve za obresti do kupcev,
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-  terjatve za obresti iz naslova kratkoroËnih in dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen v primeru, ko se obresti 
pripisujejo glavnici in se izkazujejo med finanËnimi naloæbami),

-  terjatve za deleæe v dobiËku in druge poslovne terjatve.

Ob zaËetnem pripoznanju se pripoznajo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo 
poplaËane. Obresti od terjatev obraËunavamo v skladu s pogodbami in veljavno zakonodajo. Terjatve do 
kupcev iz tega naslova pripoznamo kot poslovne terjatve, prihodke od obresti pa kot finanËne prihodke.

Terjatve prevrednotujemo zaradi oslabitve, Ëe njihova knjigovodska vrednost presega njihovo poπteno 
vrednost. Popravki vrednosti se oblikujejo in poveËajo prevrednotovalne poslovne odhodke. Prevrednote-
nje terjatev zaradi odprave oslabitve poveËuje prevrednotovalne poslovne prihodke.

Terjatve do kupcev prevrednotujemo zaradi oslabitve na osnovi izkuπenj iz preteklosti o njihovem poplaËi-
lu. Oblikovanje popravkov vrednosti najpomembnejπih terjatev do kupcev predstavljamo v nadaljevanju:

-  Popravek vrednosti terjatev do kupcev za opravljene storitve oblikujemo po 75 dneh po zapadlosti terja-
tev s korekcijo tako oblikovanega popravka vrednosti za prejeta plaËila v vrednosti nad 300.000,00 sit do 
10. 1. tekoËega leta za obraËunsko obdobje prejπnjega leta.

-  Popravek vrednosti terjatev za obresti do kupcev v dræavi oblikujemo po 80 dneh po zapadlosti terjatev s 
korekcijo popravka za prejeta plaËila v vrednosti nad 300.000,00 sit do 10. 1. tekoËega leta za obraËunsko 
obdobje prejπnjega leta.

-  Popravek vrednosti terjatev do kupcev v dræavi v toæbah in izvrπbah oblikujemo na osnovi viπine terjatve, 
in sicer do viπine 200.000,00 sit se oblikujejo popravki vrednosti terjatev v 100-odstotni viπini, nad 
200.000,00 sit pa se oblikuje 95-odstotni popravek vrednosti terjatev. Tako oblikovane popravke po-
pravimo za prejeta plaËila v vrednosti nad 300.000,00 sit do 10. 1. tekoËega leta za obraËunsko obdobje 
prejπnjega leta.

-  Popravek vrednosti za terjatve do kupcev v prisilnih poravnavah in steËajih oblikujemo glede na stanja 
terjatev in moænosti poplaËila. 

-  Popravek vrednosti terjatev iz naslova prejetih menic oblikujemo za vse menice, ki so zapadle in niso 
bile poravnane do konca obraËunskega obdobja. Tako oblikovan popravek zmanjπamo za prejeta plaËila 
v vrednosti nad 300.000,00 sit do 10. 1. tekoËega leta za obraËunsko obdobje prejπnjega leta. Popravek 
vrednosti za toæene terjatve iz naslova prejetih menic pa oblikujemo v viπini 100 %.

-  Popravek vrednosti dvomljivih terjatev do kupcev v tujini oblikujemo v viπini 100 %.
-  Popravek vrednosti toæenih terjatev do kupcev v tujini in terjatev do kupcev v tujini, prijavljenih v steËajni 

postopek, oblikujemo v 100-odstotni viπini.

V primeru pogodbenih zastavnih pravic na premiËninah oziroma nepremiËninah ne oblikujemo popravka 
vrednosti za terjatve do viπine ocenjene vrednosti zastavljene premiËnine oziroma nepremiËnine ne glede 
na izpolnjevanje zgoraj navedenih kriterijev.

Odpis terjatev izvrπimo na podlagi zakljuËenih steËajnih postopkov, potrjenih prisilnih poravnav, neuspeπ-
nih izvrπilnih postopkov in ugotovljene neizterljivosti terjatev. Za terjatve do kupcev v skupini ne obliku-
jemo popravka vrednosti.

Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

Denarna sredstva pripoznamo na podlagi ustreznih listin, ki jih dokazujejo. Stanje denarnih sredstev v tu-
jih valutah je spremenjeno v domaËo valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije na zadnji dan poslovnega 
leta. Denarna sredstva predstavljajo gotovina, knjiæni denar in denar na poti. Gotovina predstavlja denar 
v blagajni in prejete Ëeke, knjiæni denar je denar na raËunih pri banki ali drugi finanËni instituciji, denar na 
poti pa denar, ki ga prenaπamo iz blagajne na ustrezni raËun. 
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Kapital

Celotni kapital posamezne druæbe v skupini sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz 
dobiËka, preneseni Ëisti poslovni izid iz prejπnjih let, Ëisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni 
popravki kapitala. Poleg teh postavk se v bilanci stanja skupine pojavljata πe uskupinjevalni popravek kapi-
tala in kapital manjπinskih lastnikov.

Prevrednotovanje kapitala se deli na sploπno prevrednotenje in posebno prevrednotenje kapitala. Druæba 
ne opravlja sploπnega prevrednotenja kapitala, Ëe se je v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja 
poveËal za manj kot 5,5 %. V primeru, da bi druæba opravljala sploπno prevrednotenje kapitala, uËinek 
takega prevrednotenja poveËuje izredne odhodke.

Rezervacije

DolgoroËne rezervacije so lahko dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov ter na 
raËun dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov oziroma odhodkov.

Med dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov sodijo tudi dolgoroËne rezervacije 
na raËun slabega imena. Razporejamo jih po 20-odstotni letni stopnji med druge poslovne prihodke. Prvo 
petino prenesemo med poslovne prihodke v poslovnem letu, v katerem smo podjetje pripojili. 

Slabo ime se pojavlja tudi pri uskupinjevanju odvisnih podjetij, v katerih je pridobljen kapitalski deleæ z 
naloæbo manjπi od kapitala tega podjetja. Tudi v tem primeru razporejamo slabo ime po 20-odstotni letni 
stopnji med druge poslovne prihodke. Prvo petino tega slabega imena prenesemo med poslovne prihodke 
v poslovnem letu, v katerem smo podjetje prviË uskupinili.

FinanËne in poslovne obveznosti

DolgoroËne in kratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti se v zaËetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplaËani. Obveznosti, izraæene v tujih valutah, so preraËunane v 
domaËo valuto po srednjem teËaju Banke Slovenije na dan bilance stanja. 

Med poslovnimi obveznostmi izkazujemo:

-  obveznosti do dobaviteljev,
-  prejete predujme in varπËine,
-  obveznosti do zaposlencev,
-  obveznosti do dræavnih in drugih inπtitucij,
-  obveznosti za obresti do dobaviteljev,
-  obveznosti za obresti iz naslova posojil,
-  obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida,
-  ostale poslovne obveznosti.

V primeru, da je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje finanËnih dolgov z namenom 
ohranjanja njihove realne vrednosti, poveËanje finanËnih dolgov poveËuje finanËne odhodke od prevred-
notenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti.

Obresti od prejetih posojili obraËunavamo v skladu s pogodbami in poveËujejo finanËne odhodke za obresti.

DolgoroËne in kratkoroËne poslovne in finanËne dolgove prevrednotujemo zaradi oslabitve v primeru, ko 
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ne obstajajo veË razlogi za njihovo poravnavo. Za znesek prevrednotenja (odpisa) poveËamo prevrednoto-
valne poslovne oziroma finanËne prihodke.

KratkoroËne Ëasovne razmejitve

KratkoroËne Ëasovne razmejitve predstavljajo aktivne Ëasovne razmejitve in pasivne Ëasovne razmejitve.

Vsebujejo kratkoroËno odloæene stroπke, kratkoroËno odloæene odhodke, kratkoroËno nezaraËunane pri-
hodke ter vrednotnice (npr. koleke in znamke), ki se hranijo v blagajni. Med aktivnimi Ëasovnimi razmejit-
vami upoπtevamo tudi knjiæene in πe nezaraËunane direktne stroπke ter carinske dajatve, ki na dan bilance 
stanja πe niso bile prefakturirane.

Pasivne Ëasovne razmejitve sestavljajo kratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki, kratkoroËno vnaprej vraËu-
nani odhodki in kratkoroËno odloæeni prihodki. V postavko sodijo tudi zaraËunani direktni stroπki, ki pa v 
tem obdobju πe niso pripoznani med stroπki storitev na podlagi vhodnih raËunov.

ZunajbilanËna sredstva in zunajbilanËne obveznosti

ZunajbilanËna evidenca vsebuje kategorije, ki predstavljajo moæno terjatev oziroma obveznost posamezne 
druæbe. ZunajbilanËna sredstva razËlenjujemo na enak naËin kot zunajbilanËne obveznosti. Skladno z 
Zakonom o gospodarskih druæbah kot zunajbilanËne potencialne obveznosti pripoznamo obveznosti iz 
naslova poroπtev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja.

Prihodki

Prihodki se pripoznajo v primerih, ko je bilo poveËanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju pove-
zano s poveËanjem sredstev ali z zmanjπanjem dolga in je to poveËanje mogoËe zanesljivo izmeriti.

Poslovne prihodke delimo na Ëiste prihodke od prodaje, usredstvene lastne proizvode in storitve ter druge 
poslovne prihodke.

»isti prihodki od prodaje predstavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev v obraËunskem obdobju 
in se pripoznajo v celoti ob prodaji, vkljuËujejo pa tudi prihodke iz naslova dajanja prostorov v najem. 
Vrednosti v korist tretjih oseb, kot so obraËunani davek na dodano vrednost in druge dajatve (npr. carinske 
dajatve), niso sestavina prihodkov od prodaje. 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih je 
podjetje opravilo za svoje potrebe in jih je usredstvilo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ali neopred-
metenimi dolgoroËnimi sredstvi. Njihova vrednost ne sme presegati stroπkov izdelave oziroma opravljanja 
storitev.
Drugi poslovni prihodki so prihodki od porabe in odprave dolgoroËnih rezervacij in drugi poslovni pri-
hodki, povezani s poslovnimi uËinki (npr. subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije). Med druge 
poslovne prihodke uvrπËamo tudi prevrednotovalne poslovne prihodke, ki predstavljajo:

-  preseæek prodajne vrednosti prodanih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstev nad njihovimi knjigovodskimi vrednostmi,

-  prihodke iz naslova zmanjπanja popravkov vrednosti in odpisov poslovnih terjatev ter
-  prihodke iz naslova odpisov poslovnih obveznosti.

FinanËne prihodke pripoznamo, Ëe ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti ali poplaËljivosti. 
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Pojavljajo se v zvezi s finanËnimi naloæbami in v zvezi s terjatvami. Obresti obraËunavamo v sorazmerju s 
preteËenim obdobjem ter glede na neodplaËni del glavnice in veljavno obrestno mero.

FinanËni prihodki v zvezi s finanËnimi naloæbami so:

-  prihodki iz deleæev,
-  prihodki od obresti iz naslova dolæniπkih vrednostnih papirjev ter kratkoroËno in dolgoroËno danih posojil,
-  prihodki iz naslova preraËuna v tuji valuti izraæenih dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb v 

domaËo valuto,
-  prevrednotovalni finanËni prihodki, ki predstavljajo preseæek Ëistega iztræka ob odtujitvi (prodaji) dolgo-

roËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

FinanËni prihodki v zvezi s terjatvami so:

-  prihodki od obresti zaraËunanih kupcem,
-  prihodki iz naslova preraËuna v tuji valuti izraæenih poslovnih terjatev v domaËo valuto zaradi ohranitve 

vrednosti,
-  pozitivne teËajne razlike iz obveznosti.

Prevrednotovalni finanËni prihodki v zvezi s finanËnimi terjatvami se pojavljajo pri odpravi oslabitve kratko-
roËnih terjatev, ko se odprava oslabitve izvrπi v naslednjem poslovnem letu.

Izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke. Kot take πtejemo tudi tiste, ki so dobljeni za poravnavo 
izgube iz prejπnjih let, razen Ëe gre za uporabo lastnih virov sredstev.

Odhodki

Odhodki se pripoznajo, Ëe je zmanjπanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano z zmanj-
πanjem sredstva ali poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe zanesljivo izmeriti.

Med poslovnimi odhodki loËeno izkazujemo:

-  stroπke blaga, materiala in storitev (vkljuËno z direktnimi stroπki),
-  stroπke dela (stroπki plaË, stroπki socialnih zavarovanj in drugi stroπki dela, kot so regres za letni dopust, 

povraËila za prevoz na delo, zneski za prehrano, jubilejne nagrade),
-  odpise vrednosti (stroπki amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki, kot so zmanjπanja vrednosti 

amortizirljivih sredstev zaradi oslabitve, popravki vrednosti terjatev, odpisi terjatev) ter
-  druge poslovne odhodke (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, πtipendije ...).

FinanËni odhodki so:

-  odhodki za financiranje, kjer izkazujemo stroπke danih obresti, odhodke od prevrednotenja finanËnih 
dolgov (Ëe je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z namenom ohranjanja njihove 
realne vrednosti) in negativne teËajne razlike iz poslovnih in finanËnih obveznosti,

-  odhodki za naloæbenje, ki imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finanËnih odhodkov (finanËni 
odhodki iz deleæev, vrednotenih po kapitalski metodi iz naslova pripadajoËe izgube odvisnih druæb, osla-
bitev finanËnih naloæb, negativne teËajne razlike iz naslova finanËnih naloæb ...).

Izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke. Kot izredni odhodek se πteje tudi prevrednotovalna raz-
lika, ki se pojavi pri kapitalu, Ëe se opravi sploπno prevrednotenje kapitala. Sploπno prevrednotenje kapitala 
pa se ne opravlja, Ëe se v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja poveËa za manj kot 5,5 %. 
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PodroËni odseki

Pri pripravljanju in predstavljanju raËunovodskih izkazov upoπteva druæba naslednje podroËne odseke:

-  Kopenski promet
-  Terminalske storitve
-  Carinske storitve
-  Pomorski promet
-  ZraËni promet
-  Druge storitve

Po podroËnih odsekih razkrivamo le podatke o Ëistih prihodkih od prodaje. Podatkov po obmoËnih odsekih 
ne predstavljamo.

Postopki uskupinjevanja

Pri sestavljanju skupinskih raËunovodskih izkazov so uporabljeni naslednji postopki:

-  pobotanje dolgoroËnih finanËnih naloæb obvladujoËe druæbe v odvisne druæbe s sorazmernim delom 
kapitala odvisnih druæb;

-  pobotanje terjatev in obveznosti med druæbami v skupini;
-  pobotanje prihodkov in odhodkov, ki izvirajo iz medsebojnih poslovnih dogodkov.

Upoπtevano je popolno uskupinjevanje, v primeru pridruæenih druæb pa sorazmerna, kapitalska metoda 
uskupinjevanja.

Pobotanje dolgoroËnih finanËnih naloæb obvladujoËe druæbe v odvisne druæbe s kapitalom odvisnih druæb
Naloæbe obvladujoËe druæbe v kapital odvisnih druæb so bile pobotane v viπini 11.650.493 tisoË sit s kapitali 
odvisnih druæb. Iz naslova slabega imena, nastalega ob tem pobotanju, smo v poslovnem letu 2004 
sprostili v poslovne prihodke 111.950 tisoË sit,2 iz naslova dobrega imena pa smo med stroπki amortizacije 
upoπtevali 198.682 tisoË sit.3 

Pobotanje terjatev in obveznosti
V skupinski bilanci stanja so bile izloËene vse medsebojno usklajene terjatve in obveznosti med obvladujo-
Ëo druæbo in odvisnimi druæbami ter med samimi odvisnimi druæbami v skupnem znesku 748.962 tisoË sit.

Na preseËni dan bilance stanja je bilo izloËenih 1.099.421 tisoË sit medsebojnih kratkoroËnih terjatev in 
kratkoroËnih obveznosti iz financiranja ter 290.062 tisoË sit medsebojnih dolgoroËnih terjatev in dolgo-
roËnih obveznosti iz financiranja.

Pobotanje prihodkov in odhodkov
»isti prihodki od prodaje, ki se nanaπajo na prodane poslovne uËinke med obvladujoËo druæbo in odvisnimi 
druæbami ter med samimi odvisnimi druæbami, so bili pobotani v viπini 4.076.997 tisoË sit s stroπki storitev 
v enaki vrednosti.

FinanËni prihodki in odhodki pa so bili pobotani v vrednosti 60.386 tisoË sit. Iz naslova razlik v teËaju med 
dolgoroËnimi naloæbami v odvisne druæbe in kapitalom odvisnih druæb so nastali finanËni odhodki v viπini 
80.991 tisoË sit, ki v skupini poveËujejo postavko “drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti”.

2.  NajveËji deleæ teh prihod-
kov predstavlja sproπËanja 
slabega imena pri odvisni 
druæbi Intereuropa d.o.o., 
Zagreb.

3.  NajveËji deleæ teh stroπkov 
se nanaπa na amortiziranje 
slabega imena pri odvisni 
druæbi Schneider & Peklar 
GmbH.
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Revizorjevo poroËilo
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Temeljni raËunovodski izkazi 
skupine

Bilanca stanja skupine Intereuropa na dan 31. 12. 2004
 v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind
04/03

Sredstva 57.967.876 57.376.997 101

A. Stalna sredstva 1 42.397.842 41.102.995 103

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 2 1.736.386 868.491 200

1. DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 23.241 -

2. DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja 11.046 -

3. DolgoroËne premoæenjske pravice 622.211 520.227 120

4. Dobro ime 1.079.888 348.264 310

5. Predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva

6. Neopredmetena dolgoroËna sredstva v izdelavi

II. Opredmetena osnovna sredstva 3 37.220.028 34.635.570 107

1. ZemljiπËa in zgradbe 28.492.687 25.262.996 113

a) ZemljiπËa 5.246.738 4.958.589 106

b) Zgradbe 23.245.949 20.304.407 114

2. Proizvajalne naprave in stroji

3. Druge naprave in oprema 5.078.451 5.219.734 97

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 3.648.890 4.152.840 88

a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 712.445 2.601.340 27

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.936.445 1.551.500 189

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 4 3.441.428 5.598.934 61

1. Deleæi v podjetjih v skupini

2. DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini razen do 
pridruæenih podjetij

3. Deleæi v pridruæenih podjetjih 673.117 671.883 100

4. DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij -

5. Drugi dolgoroËni deleæi 1.902.724 3.000.697 63

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 865.587 1.926.354 45

7. Lastni deleæi

B. Gibljiva sredstva 5 14.793.457 15.346.339 96

I. Zaloge 20.936 206.236 10

1. Material 18.643 10.899 171

2. NedokonËana proizvodnja 1.583 193.590 1

3. Proizvodi in trgovsko blago 11 -

4. Predujmi za zaloge 699 1.747 40
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 v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind
04/03

II. Poslovne terjatve 6 11.524.812 12.257.420 94

a) DolgoroËne poslovne terjatve 10.442 22.018 47

1. DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen dolgoroËnih 
poslovnih terjatev iz IIa2 in IIa3)

9.111 21.205 43

2. DolgoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini razen do 
pridruæenih podjetij

3. DolgoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 

4. DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 1.331 813 164

5. DolgoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

b) KratkoroËne poslovne terjatve 11.514.370 12.235.402 94

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen kratkoroËnih 
poslovnih terjatev iz IIb2 in IIb3)

10.361.145 11.490.705 90

2. KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini razen do 
pridruæenih podjetij

3. KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 1.153.225 744.697 155

5. KratkoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 7 2.241.123 2.248.003 100

1. KratkoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini razen do 
pridruæenih podjetij 

2. KratkoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij

3 Lastni deleæi

4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 2.241.123 2.248.003 100

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 8 1.006.586 634.680 159

C. Aktivne Ëasovne razmejitve 9 776.577 927.663 84

D. ZunajbilanËna sredstva 10 5.073.898 6.923.909 73

1. ZunajbilanËna sredstva v skupini

2. Druga zunajbilanËna sredstva 5.073.898 6.923.909 73

Obveznosti do virov sredstev 57.967.876 57.376.997 101

A. Kapital 11 36.497.038 35.820.375 102

I. Vpoklicani kapital 7.902.413 8.011.377 99

1. Osnovni kapital 7.902.413 8.011.377 99

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve 2.148.636 2.039.672 105

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

1. Zakonske rezerve 2.659.005 2.659.005 100

2. Rezerve za lastne deleæe

3. Statutarne rezerve

4. Druge rezerve iz dobiËka

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.468.281 9.685.987 108

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.824.667 2.941.018 96

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 9.691.488 9.690.257 100

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 9.690.225 100

2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 1.263 32 -
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 v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind
04/03

VII. Uskupinjevalni popravek kapitala -12.405 2.369 -

VIII. Kapital manjπinskih lastnikov 814.953 790.690 103

B. Rezervacije 12 1.824.692 3.976.125 46

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 116.072 -

2. Rezervacije za davËne obveznosti 12.882 -

3. Druge rezervacije 1.695.738 3.976.125 43

C. FinanËne in poslovne obveznosti 13 18.565.926 16.445.135 113

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 5.579.129 3.973.052 140

1. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic (razen obveznosti 
iz Ca6 in Ca8)

2. DolgoroËne finanËne obveznosti do bank (razen obveznosti iz 
Ca6 in Ca8)

5.557.667 3.888.457 143

3. DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

4. DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen ob-
veznosti iz Ca7 in Ca8)

77.809 -

5. DolgoroËne meniËne obveznosti (razen obveznosti iz Ca6 in 
Ca8)

6. DolgoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v 
skupini razen do pridruæenih podjetij

7. DolgoroËne poslovne obveznosti do podjetij v skupini razen do 
pridruæenih podjetij

8. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) 
do pridruæenih podjetij

9. DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih 16.983 -

10. DolgoroËne poslovne obveznosti do drugih 4.479 6.786 66

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 12.986.797 12.472.083 104

1. KratkoroËne obveznosti na podlagi obveznic (razen obveznosti 
iz Cb6 in Cb8)

2. KratkoroËne finanËne obveznosti do bank (razen obveznosti iz 
Cb6 in Cb8)

3.315.617 2.415.247 137

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 330.242 216.928 152

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen ob-
veznosti iz Cb7 in Cb8)

7.942.912 8.488.841 94

5. KratkoroËne meniËne obveznosti (razen obveznosti iz Cb6 in 
Cb8)

6. KratkoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) do podjetij v 
skupini razen do pridruæenih podjetij

7. KratkoroËne poslovne obveznosti do podjetij v skupini razen 
do pridruæenih podjetij

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti do pridruæenih 
podjetij

9. KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih 168.474 252.078 67

10. KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih 1.229.552 1.098.989 112

D. Pasivne Ëasovne razmejitve 14 1.080.220 1.135.362 95

E. ZunajbilanËne obveznosti 15 5.073.898 6.923.909 73

1. ZunajbilanËne obveznosti v skupini

2. Druge zunajbilanËne obveznosti 5.073.898 6.923.909 73
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Izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa v obdobju od 1. 1. 2004 
do 31. 12. 2004 v tisoË SIT 

Pojasnila 2004 2003 Ind
04/03

1 »isti prihodki od prodaje 16 51.033.628 45.117.517 113

2 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 102.738 108.035 95

3 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki)

792.454 979.940 81

4 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b+c) 17 36.797.547 30.385.200 121

a Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 461.629 134.448 343

b Stroπki porabljenega materiala 2.256.692 2.134.221 106

c Stroπki storitev 34.079.226 28.116.531 121

5 Stroπki dela (a+b+c) 18 9.942.179 9.695.240 103

a Stroπki plaË 7.066.372 6.773.283 104

b Stroπki socialnih zavarovanj 1.411.313 1.287.896 110

c Drugi stroπki dela 1.464.494 1.634.061 90

6 Odpisi vrednosti (a+b) 19 2.891.040 2.840.268 102

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neo-
predmetenih dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih

2.715.223 2.506.183 108

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 175.817 334.085 53

7 Drugi poslovni odhodki 653.351 403.144 162

8 FinanËni prihodki iz deleæev (a+b+c) 20 1.970.393 475.189 415

a FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v skupini razen v prid-
ruæenih podjetjih

b FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih

c Drugi finanËni prihodki iz deleæev (s prevrednotovalnimi 
finanËnimi prihodki)

1.970.393 475.189 415

9 FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (a+b+c) 21 12.491 36.781 34

a FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

b FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do pridruæenih 
podjetij

c Drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (s prevrednoto-
valnimi finanËnimi prihodki) 

12.491 36.781 34

10 FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev (a+b+c) 22 1.214.665 847.661 143

a FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev do podjetij 
v skupini razen do pridruæenih podjetij

b FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev do prid-
ruæenih podjetij

c Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev (s 
prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

1.214.665 847.661 143

11 FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih 
finanËnih naloæb (a+b+c)

23 2.401 21.519 11

a Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah v 
podjetja v skupini razen v pridruæena podjetja

b Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah v 
pridruæena podjetja

c Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 2.401 21.519 11

12 FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (a+b+c) 24 1.236.200 474.905 260

a FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do podjetij 
v skupini razen do pridruæenih podjetij

b FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do prid-
ruæenih podjetij

c Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 1.236.200 474.905 260
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 v tisoË SIT 

Pojasnila 2004 2003 Ind
04/03

13 Poslovni izid iz rednega delovanja (1+2+3-4-5-6-7+8+9+10-11-12) 25 3.603.651 3.744.847 96

14 Davek iz dobiËka iz rednega delovanja

15 »isti poslovni izid iz rednega delovanja (13-14) 3.603.651 3.744.847 96

16 Izredni prihodki 286.495 312.079 92

17 Izredni odhodki 222.984 179.602 124

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 222.984 177.523 126

b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala 2.079

18 Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 26 63.511 132.477 48

19 Davek iz dobiËka 27 766.011 872.766 88

20.a »isti poslovni izid manjπinskih lastnikov 76.484 63.540 120

20.b »isti poslovni izid veËinskega lastnika (15+18-19-20.a) 2.824.667 2.941.018 96

20 »isti poslovni izid obraËunskega obdobja (20.a+20.b) 28 2.901.151 3.004.558 97

Izkaz finanËnega izida skupine Intereuropa v obdobju od 1. 1. 2004 
do 31. 12. 2004
  v tisoË SIT 

Pojasnila 2004 2003

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Pritoki pri poslovanju 52.385.357 44.858.022

Poslovni prihodki 51.287.529 45.566.144

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 286.495 312.079

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve 660.247 -570.309

ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 151.086 -449.892

b)  Odtoki pri poslovanju 48.737.538 41.977.101

Poslovni odhodki, brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij 47.393.077 40.483.584

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje 222.984 179.602

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 869.467 587.074

KonËne manj zaËetne zaloge -185.300 184.472

ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi 382.168 -381.749

ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 55.142 924.118

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) 29 3.647.819 2.880.921

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Pritoki pri naloæbenju 4.071.051 817.788

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje)

1.909.066 475.189

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano zmanjπanje neopredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje)

Pobotano zmanjπevanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje )

2.155.105

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 6.880 342.599

b) Odtoki pri naloæbenju 6.167.576 5.575.772

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje )

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 
(razen za prevrednotenje )

1.047.048 384.230
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 v tisoË SIT 

Pojasnila 2004 2003

Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

5.120.528 4.086.543

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje)

1.104.999

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje)

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju (a manj b) 30 -2.096.525 -4.757.984

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Pritoki pri financiranju 2.613.157 4.572.858

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje) 

884.442

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 

PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 110.198 108.997

Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 309.435

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

1.686.193 1.851.859

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

816.766 1.418.125

b) Odtoki pri financiranju 3.792.545 3.204.480

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje)

1.236.200 474.905

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje

Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta) 2.334.686 2.729.575

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 221.659

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

Zmanjπanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobiËka 
(izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku)

c) Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) 31 -1.179.388 1.368.378

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 32 1.006.586 634.680

x) FinanËni izid v obdobju (seπtevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 33 371.906 -508.685

+

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 634.680 1.143.365
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Izkaz gibanja kapitala skupine Intereuropa

Izkaz gibanja kapitala skupine Intereuropa za leto 2004   >>

Postavke Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preneseni 
Ëisti dobiËek

I/1 II III/1 VI/1

A. Stanje 31. 12. 2003 8.011.377 2.039.672 2.659.005 9.685.987

B. Premiki v kapital

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

g) Druga poveËanja sestavin kapitala 108.964

C. Premiki v kapitalu

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 2.941.018

». Premiki iz kapitala

a) IzplaËilo dividend -1.896.579

d) Druge odprave sestavin kapitala -108.964 -262.145

D. KonËno stanje v obdobju 7.902.413 2.148.636 2.659.005 10.468.281

Izkaz gibanja kapitala skupine Intereuropa za leto 2003  >> 

Postavke Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preneseni 
Ëisti dobiËek

I/1 II III/1 VI/1

A. Stanje 31. 12. 2002 7.902.413 2.039.668 2.659.005 6.446.145

B. Premiki v kapital

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala 108.964

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

g) Druga poveËanja sestavin kapitala 4

C. Premiki v kapitalu

Druge prerazporeditve sestavin kapitala 5.393.181

». Premiki iz kapitala

a) IzplaËilo dividend -1.738.531

d) Druge odprave sestavin kapitala -414.808

D. KonËno stanje v obdobju 8.011.377 2.039.672 2.659.005 9.685.987
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>>  v tisoË SIT 

»isti dobiËek 
poslovnega 

leta

Sploπni prevredno-
tovalni popravek 

kapitala

Posebni prevredno-
tovalni popravki 

kapitala

Uskupinjevalni
popravek
 kapitala

Kapital
manjπinskih

lastnikov

Skupaj 
kapital

V/1 VI/1 VI/2

2.941.018 9.690.225 32 2.369 790.690 35.820.375

0

2.824.667 2.824.667

1.234 1.234

108.964

-2.941.018 0

-1.896.579

-3 -14.774 24.263 -361.623

2.824.667 9.690.225 1.263 -12.405 814.953 36.497.038

>>  v tisoË SIT 

»isti dobiËek 
poslovnega 

leta

Sploπni prevredno-
tovalni popravek 

kapitala

Posebni prevredno-
tovalni popravki 

kapitala

Uskupinjevalni 
popravek 

kapitala

Kapital
manjπinskih

lastnikov

Skupaj 
kapital

V/1 VI/1 VI/2

5.393.181 9.690.225 7 4.209 1.301.542 35.436.395

108.964

2.941.018 2.941.018

29 29

4

-5.393.181 0

-1.738.531

-4 -1.840 -510.852 -927.504

2.941.018 9.690.225 32 2.369 790.690 35.820.375
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Pojasnila k raËunovodskim
izkazom skupine

Pojasnila k bilanci stanja 
 v tisoË SIT 

31. 12. 04  Str. 31. 12. 03 Str.  Ind 04/03

A. Stalna sredstva 42.397.842 73% 41.102.995 72% 103

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 1.736.386 3% 868.491 2% 200

II. Opredmetena osnovna sredstva 37.220.028 64% 34.635.570 60% 107

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 3.441.428 6% 5.598.934 10% 61

B. Gibljiva sredstva 14.793.457 26% 15.346.339 27% 96

I. Zaloge 20.936 0% 206.236 0% 10

II. Poslovne terjatve 11.524.812 20% 12.257.420 21% 94

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 2.241.123 4% 2.248.003 4% 100

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki, gotovina 1.006.586 2% 634.680 1% 159

C. Aktivne Ëasovne razmejitve 776.577 1% 927.663 2% 84

Sredstva (A do C) 57.967.876 100% 57.376.997 100% 101

Obveznosti do virov sredstev (A do D) 57.967.876 100% 57.376.997 100% 101

A. Kapital 36.497.038 63% 35.820.375 62% 102

B. Rezervacije 1.824.692 3% 3.976.125 7% 46

C. FinanËne in poslovne obveznosti 18.565.926 32% 16.445.135 29% 113

D. Pasivne Ëasovne razmejitve 1.080.220 2% 1.135.362 2% 95

E. ZunajbilanËne obveznosti=sredstva 5.073.898 6.923.909 73

Na bilanËni preseËni dan je skupina najbolj poveËala svoja opredmetena osnovna sredstva, ki so svojo ude-
leæbo v sredstvih izboljπala za 4 odstotne toËke. Gibljiva sredstva so se zmanjπala, k Ëemur je najveË prispe-
valo zmanjπanje poslovnih terjatev obvladujoËe druæbe. Na strani obveznosti do virov sredstev je znaËilno 
poveËanje zadolæevanja skupine za 3 odstotne toËke na raËun zmanjπanja rezervacij obvladujoËe druæbe.

Pojasnilo 1: Stalna sredstva

Stalna sredstva predstavljajo 73 % vseh sredstev in so se v primerjavi s preseËnim dnem primerjalnega 
leta poveËala za 3 %, predvsem zaradi vpliva poveËanja opredmetenih osnovnih sredstev in vkljuËitve 
πtirih odvisnih druæb v skupino. NajveËji deleæ (88 %) stalnih sredstev skupine predstavljajo opredmetena 
osnovna sredstva.
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Pojasnilo 2: Neopredmetena dolgoroËna sredstva

Gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v letu 2004  v tisoË SIT 

DolgoroËno 
odloæeni 

stroπki 
poslovanja

DolgoroËno 
odloæeni 

stroπki 
razvijanja

DolgoroËne 
premo-
æenjske 
pravice

Dobro 
ime

Predujmi za 
neopred-

metena 
dolgoroËna 

sredstva

Neopred-
metena 

dolgoroËna 
sredstva v 

izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2004 933.293 364.180 1.297.472

PoveËanja 12.614 242.849 112.790 368.253

PoveËanje iz naslova
vkljuËitve novih druæb
v skupino

13.079 11.046 30.614 937.396 4.795 996.930

Zmanjπanja 16.522 112.790 129.312

Stanje 31. 12. 2004 25.693 11.046 1.190.234 1.301.576 4.795 2.533.343

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2004 413.066 15.916 428.982

PoveËanja (iz naslova
amortizacije)

135.916 18.293 154.209

PoveËanje iz naslova
amortizacije (vkljuËitev
novih druæb v skupino)

30.590 187.479 4.795 222.864

PoveËanje 2.452 2.452

Zmanjπanja 11.550 11.550

Stanje 31. 12. 2004 2.452 568.023 221.687 4.795 796.957

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2004 520.227 348.264 868.491

Stanje 31. 12. 2004 23.241 11.046 622.211 1.079.888 1.736.386

Na gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev vplivajo nove nabave in amortizacija omenjenih sred-
stev ter vkljuËitev novih druæb v skupino. Dobro ime se je poveËalo predvsem iz naslova pobotanja dolgo-
roËne finanËne naloæbe obvladujoËe druæbe in kapitala odvisne druæbe Schneider & Peklar GmbH.

Na obravnavani preseËni dan skupina Intereuropa nima nikakrπnih finanËnih obvez zaradi nakupa neopred-
metenih dolgoroËnih sredstev.
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Pojasnilo 3: Opredmetena osnovna sredstva

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2004  v tisoË SIT 

ZemljiπËa Zgradbe Druge 
naprave in 

oprema

Predujmi za 
pridobitev 

opredmete-
nih osnovnih 

sredstev

Opredmete-
na osnovna 

sredstva v 
gradnji in 

izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2004 4.958.589 29.902.229 16.905.380 2.601.340 1.551.500 55.919.038

PoveËanja 368.005 4.100.959 1.682.133 1.997.874 2.878.874 11.027.846

PoveËanje iz naslova vkljuËitve novih 
druæb v skupino

1.017 334.730 30.513 366.260

Zmanjπanja 97.659 673.566 4.181.678 3.875.390 1.533.403 10.361.695

Stanje 31. 12. 2004 5.229.952 33.329.623 14.740.565 723.824 2.927.484 56.951.449

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2004 9.597.822 11.685.646 21.283.468

PoveËanja (iz naslova amortizacije) 815.884 1.248.205 2.064.089

PoveËanje iz naslova amortizacije 
(vkljuËitev novih druæb v skupino)

272.147 1.918 274.065

Zmanjπanja 321.255 3.533.460 3.854.715

Stanje 31. 12. 2004 10.092.451 9.672.537 1.918 19.766.906

PoveËanje iz naslova teËajnih razlik 16.786 8.778 10.422 -11.379 10.879 35.485

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2004 4.958.589 20.304.407 5.219.734 2.601.340 1.551.500 34.635.570

Stanje 31. 12. 2004 5.246.738 23.245.949 5.078.450 712.445 2.936.445 37.220.028

Na gibanje opredmetenih osnovnih sredstev so vplivale nove nabave, prodaja in amortizacija omenjenih 
sredstev ter vkljuËitev novih druæb v skupino. Z 62-odstotno udeleæbo predstavljajo zgradbe pomemben 
del opredmetenih osnovnih sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2004 so se, kljub amortizaciji in 
prodaji sredstev v obvladujoËi druæbi, poveËala za 14 % zaradi novih vlaganj v skladiπËne prostore.

Na preseËni dan, 31. 12. 2004, izkazuje skupina 5.505.681 tisoË sit finanËnih obveznosti zaradi nakupa 
opredmetenih osnovnih sredstev. Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, zastavljenih 
kot jamstvo za dolgove, znaπa 1.263.108 tisoË sit (zastavljena opredmetena osnovna sredstva se nanaπajo 
na odvisno druæbo Intereuropa d.o.o., Zagreb, za najete banËne kredite). V skupini nismo sami gradili ali 
izdelali nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.



88 89

Pojasnilo 4: DolgoroËne finanËne naloæbe  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. Ind 04/03

DolgoroËne finanËne naloæbe 3.441.428 100% 5.598.934 100% 61

Deleæi v pridruæenih podjetjih 673.117 20% 671.883 12% 100

DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0% 0 0% -

Drugi dolgoroËni deleæi 1.902.724 55% 3.000.697 54% 63

Druge dolgoroËne finanËne terjatve 865.587 25% 1.926.354 34% 45

a. DolgoroËna posojila na podlagi odkupa obveznic 761.572 22% 734.322 13% 104

b. DolgoroËna posojila na podlagi posojilnih pogodb 104.015 3% 131.977 2% 79

c. DolgoroËni depoziti 0 0% 1.060.055 19% -

Lastni deleæi 0 0% 0 0% -

NajveËji deleæ dolgoroËnih finanËnih naloæb odpade na obvladujoËo druæbo (99 %) in so pojasnjene v okvi-
ru pojasnila 4 raËunovodskega poroËila obvladujoËe druæbe. Enako kot pri obvladujoËi druæbi tudi pri osta-
lih povezanih druæbah ni bilo razlogov za slabitev dolgoroËnih finanËnih naloæb, zato slabitve v poslovnem 
letu 2004 nismo opravili.

DolgoroËne finanËne terjatve po zapadlosti  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zapadlost od 1 do 2 leti 781.268 33.977 2.299

Zapadlost od 2 do 3 leta 3.630 737.982 0

Zapadlost od 3 do 4 leta 70.908 1.063.600 7

Zapadlost od 4 do 5 let 1.169 85.357 1

Zapadlost nad 5 let 8.612 5.438 158

Skupaj 865.587 1.926.354 45

DolgoroËne finanËne terjatve glede na varovanje pred kreditnim tveganjem  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane 779.979 1.813.535 43

Nezavarovane 85.608 112.819 76

Skupaj 865.587 1.926.354 45
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Pojasnilo 5: Gibljiva sredstva v tisoË SIT 

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str.  Ind 04/03 

Gibljiva sredstva 14.793.457 100% 15.346.339 100% 96

I. Zaloge 20.936 0% 206.236 1% 10

II. Poslovne terjatve 11.524.812 78% 12.257.420 80% 94

a) DolgoroËne poslovne terjatve 10.442 0% 22.018 0% 47

b) KratkoroËne poslovne terjatve 11.514.370 78% 12.235.402 80% 94

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 2.241.123 15% 2.248.003 15% 100

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 1.006.586 7% 634.680 4% 159

Gibljiva sredstva skupine so se zmanjπala za 4 %, predvsem na raËun zmanjπanja kratkoroËnih poslovnih 
terjatev do kupcev obvladujoËe druæbe.

Pojasnilo 6: Poslovne terjatve

90 % poslovnih terjatev skupine predstavljajo terjatve do kupcev, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

Enako kot pri obvladujoËi druæbi tudi v skupini pomembno vplivajo na viπino terjatev do kupcev prefakturi-
rane carinske dajatve, ki niso sestavni del prihodkov, marveË so prehodna postavka.

»isti prihodki od prodaje s prefakturiranimi carinskimi dajatvami  v tisoË SIT 

2004 2003 Ind 04/03

1. »isti prihodki od prodaje 51.033.628 45.117.517 113

2. Prefakturirane carinske dajatve 47.520.727 69.617.251 68

3. Skupaj Ëisti prihodki od prodaje s prefakturiranimi 
carinskimi dajatvami (1+2) 

98.554.355 114.734.768 86

KratkoroËne terjatve do kupcev so se zmanjπale za 10 %, medtem ko so se Ëisti prihodki od prodaje s prefak-
turiranimi carinskimi dajatvami zmanjπali za 14 %.

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev glede na oblikovanje popravka vrednosti  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (bruto) 11.693.416 12.785.034 91

B. Popravek vrednosti terjatev 1.332.271 1.294.329 103

Neodpisana vrednost (A-B) 10.361.145 11.490.705 90

Odpisanost terjatev (B/A) 11% 10% 112

Popravek vrednosti terjatev je oblikovan v viπini 1.332.271 tisoË sit in je za 37.942 tisoË sit viπji glede na zad-
nji dan primerljivega leta. Zviπali pa so se tudi odpisi terjatev iz naslova steËajev in prisilnih poravnav, kar 
je povzroËilo prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 175.817 tisoË sit.
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Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev po roËnosti  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str.  Ind 04/03 

Nezapadlo 6.696.166 57% 7.876.315 62% 85

Zapadlo od 0 do 30 dni 1.845.590 16% 2.478.133 19% 74

Zapadlo od 31 do 60 dni 941.415 8% 597.371 5% 158

Zapadlo od 61 do 90 dni 355.276 3% 353.229 3% 101

Zapadlo nad 91 dni 1.854.969 16% 1.479.985 12% 125

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 11.693.416 100% 12.785.034 100% 91

Pojasnilo 7: KratkoroËne finanËne naloæbe

KratkoroËne finanËne naloæbe oblikujejo predvsem kratkoroËne naloæbe v delnice drugih podjetij, dana 
posojila in depoziti. Na dan 31. 12. 2004 znaπajo 2.241.123 tisoË sit; najveËji deleæ se nanaπa na obvladujoËo 
druæbo (53 %).

Poπtena vrednost kratkoroËnih finanËnih naloæb je bila na dan 31. 12. 2004 za 575.410 tisoË sit viπja od 
njihove knjigovodske vrednosti, na kar imajo vpliv naloæbe v delnice in v vzajemne sklade v obvladujoËi 
druæbi.

Pojasnilo 8: Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina znaπajo 1.006.586 tisoË sit in predstavljajo sredstva na raËunih, 
depozite na vpoklic, denarna sredstva v blagajni, prejete Ëeke in denar na poti. Vzroke poveËanj in zmanj-
πanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2004 prikazuje izkaz finanËnega izida skupine.

Pojasnilo 9: Aktivne Ëasovne razmejitve

Aktivne Ëasovne razmejitve so na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2004 pripoznane v vrednosti 776.577 tisoË sit. 
V najveËji meri se nanaπajo na obvladujoËo druæbo in predstavljajo predvsem direktne stroπke, ki πe niso 
zaraËunani in jih izkazujemo kot kratkoroËno odloæene stroπke.

Pojasnilo 10: ZunajbilanËna sredstva 

ZunabilanËna sredstva imajo protipostavko v zunajbilanËnih obveznostih in jih pojasnjujemo pri zunajbi-
lanËnih obveznostih.

Obveznosti do virov sredstev

FinanËne in poslovne obveznosti skupine so poveËale svojo udeleæbo v virih za 3 odstotne toËke. Kapital je 
porasel za 1 %, obe kategoriji beleæita poveËanje na raËun zmanjπanja dolgoroËnih rezervacij skupine za 4 
odstotne toËke.

Pojasnilo 11: Kapital

Kapital skupine kaæe 2-odstotno poveËanje glede na primerljivi preseËni dan bilance stanja. Gibanje kapi-
tala pojasnjujemo pri pojasnilih k izkazu gibanja kapitala. 
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Pojasnilo 12: Rezervacije

Na dan 31. 12. 2004 znaπajo rezervacije v skupini 1.824.692 tisoË sit:

-  1.581.306 tisoË sit predstavljajo rezervacije obvladujoËe druæbe, ki so pojasnjene v pojasnilu 13 raËunovod-
skega poroËila obvladujoËe druæbe.

-  Od ostalih druæb v skupini izkazujejo dolgoroËne rezervacije πe naslednje odvisne druæbe:
 -  Schneider & Peklar GmbH (v viπini 116.072 tisoË sit iz naslova pokojninskih in podobnih obveznosti, v 

vrednosti 12.882 odpadejo na davËne obveznosti in v viπini 66.020 tisoË sit iz naslova drugih rezervacij), 
 -  Intereuropa Transport & Spedition GmbH (v viπini 5.495 tisoË sit) ter
 -  ostale druæbe v viπini 81 tisoË sit. 
-  DolgoroËne rezervacije iz naslova slabega imena v skupini, ki ga sproπËamo v prihodke po 20-odstotni 

letni stopnji, znaπajo 42.836 tisoË sit.

Pojasnilo 13: FinanËne in poslovne obveznosti

DolgoroËne finanËne obveznosti predstavljajo prejete banËne kredite v viπini 5.557.667 tisoË sit. Krediti 
so namenjeni vlaganju v opredmetena osnovna sredstva. DolgoroËne poslovne obveznosti predstavljajo 
4.479 tisoË sit in se nanaπajo le na poslovne obveznosti obvladujoËe druæbe.

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank glede na vrsto zavarovanja  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane 5.078.770 3.888.457 131

Hipoteke 347.609 479.626 72

Menice 1.276.273 1.046.746 122

Poroπtvo 3.454.888 2.362.085 146

Nezavarovane 478.897 0 -

Skupaj 5.557.667 3.888.457 143

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank po zapadlosti  v tisoË SIT 

31. 12. 2004

Zapadlost od 1 do 2 let 1.963.266

Zapadlost od 2 do 3 let 632.467

Zapadlost od 3 do 4 let 1.042.631

Zapadlost od 4 do 5 let 874.808

Zapadlost nad 5 let 1.044.495

Skupaj 5.557.667
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Gibanje dolgoroËnih finanËnih obveznosti do bank v letu 2004  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Stanje na dan 1. 1. 3.888.457 1.938.074 201

PoveËanja 2.976.725 3.124.437 95

Nova posojila 2.946.489 3.108.228 95

TeËajne razlike 30.236 16.209 187

Zmanjπanja 1.307.515 1.174.054 111

OdplaËila 3.135 0 -

KratkoroËni del dolg. finanËnih obveznosti 1.304.380 1.174.054 111

Stanje na dan 31. 12. 5.557.667 3.888.457 143

KratkoroËne finanËne obveznosti do bank glede na vrsto zavarovanja  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane 3.315.617 2.415.247 137

Hipoteke 203.644 267.285 76

Menice 2.859.345 1.849.806 155

Drugo 252.628 298.156 85

Nezavarovane 0 0 -

Skupaj 3.315.617 2.415.247 137

Pojasnilo 14: Pasivne Ëasovne razmejitve 

Preteæni del pasivnih Ëasovnih razmejitev odpade na obvladujoËo druæbo (90 %). Tudi pri ostalih druæbah 
v skupini te predstavljajo predvsem kratkoroËno vnaprej vraËunane stroπke, ki so bili v obravnavanem po-
slovnem obdobju zaraËunani kupcem in izkazani med prihodki, niso pa πe izkazani kot stroπki na podlagi 
vhodnih raËunov.

Pojasnilo 15: ZunajbilanËne obveznosti

Na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2004 predstavljajo zunajbilanËne obveznosti skupine 5.073.898 tisoË sit.

Spremembe potencialnih obveznosti  v tisoË SIT 

31. 12. 2004 31. 12. 2003 PoveË./zmanj.

Potencialne obveznosti iz naslova banËnih garancij 4.785.376 6.273.353 -1.487.977

Potencialne obveznosti iz naslova danih jamstev za druge druæbe 198.124 559.591 -361.467

ZunajbilanËne obveznosti do Slovenske razvojne druæbe 90.263 90.847 -584

ZunajbilanËne naloæbe 135 118 17

Skupaj 5.073.898 6.923.909 -1.850.011

Na zmanjπanje potencialnih obveznosti skupine je vplivalo zmanjπanje potencialnih obveznosti iz naslova 
banËnih garancij v obvladujoËi druæbi. PoveËale pa so se potencialne obveznosti iz banËnih garancij pred-
vsem v odvisni druæbi Intereuropa d.o.o., Zagreb, tako da je skupni uËinek zmanjπanja potencialnih obvezno-
sti manjπi kot pri obvladujoËi druæbi.
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Temeljni kazalniki skupine Intereuropa

BilanËna vsota skupine je veËja za odstotek. Kljub vkljuËitvi novih druæb je doseæeni Ëisti dobiËek skupine 
manjπi za 3 %. ZnaËilnost leta je veËje investiranje v opredmetena osnovna sredstva, ki izkazujejo porast 
za 10 %. To kaæe tudi stopnja osnovnosti investiranja, ki je veËja za 9 %. Po drugi strani pa tudi koeficient 
kapitalske pokritosti osnovnih sredstev z niæjo vrednostjo kot ob primerjalnemu preseËnemu dnevu za 7 %.

Skupina je poveËala dolgoroËne dolgove za 40 %, medtem ko je kapital porasel za 2 %. Stopnja dolgoroËno-
sti financiranja je ostala na isti ravni kot na primerjalni preseËni dan.

Koeficient celotne gospodarnosti skupine je niæji za 2 % zaradi niæjega Ëistega dobiËka skupine kot v prete-
klem letu. »ista dobiËkonosnost kapitala je niæja za 5 %.
  v tisoË SIT

2004 2003  Ind. 04/03

1. Sredstva=obveznosti do virov sredstev 57.967.876 57.376.997 101

2. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 2.901.151 3.004.558 97

3. Osnovna sredstva 38.956.414 35.504.061 110

4. Prihodki 55.412.864 47.877.202 116

5. Odhodki 51.745.702 43.999.878 118

6. DolgoroËne finanËne naloæbe 3.441.428 5.598.934 61

7. DolgoroËne poslovne terjatve 10.442 22.018 47

8. Kapital 36.497.038 35.820.375 102

9. PovpreËni kapital (brez Ëistega poslovnega izida poslovnega leta) - 
izraËunan na podlagi otvoritvenega in konËnega stanja

34.708.131 34.126.106 102

10. DolgoroËni dolgovi 5.579.129 3.973.052 140

11. DolgoroËne rezervacije 1.824.692 3.976.125 46

12. Likvidna sredstva (dobroimetje pri bankah, Ëeki, gotovina, kratkoroËne 
finanËne naloæbe)

3.247.709 2.882.683 113

13. KratkoroËne obveznosti 12.986.797 12.472.083 104

14. KratkoroËne terjatve 11.514.370 12.235.402 94

15. KratkoroËna sredstva 14.793.457 15.346.339 96

16. Poslovni prihodki 51.928.820 46.205.492 112

17. Poslovni odhodki 50.284.117 43.323.852 116

Temeljni kazalniki stanja financiranja 

18. Stopnja dolgoroËnosti financiranja ((8+10+11)/1) 0,76 0,76 99

Temeljni kazalniki stanja investiranja 

19. Stopnja osnovnosti investiranja (3/1) 0,67 0,62 109

20. Stopnja dolgoroËnosti investiranja ((3+6+7)/1) 0,73 0,72 102

Temeljni kazalniki vodoravnega finanËnega ustroja

21. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (8/3) 0,94 1,01 93

22. Koeficient neposredne pokritosti kratkoroËnih obveznosti (hitri koefi-
cient) (12/13)

0,25 0,23 108
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v tisoË SIT

2004 2003  Ind. 04/03

23. Koeficient pospeπene pokritosti kratkoroËnih obveznosti 
(pospeπeni koeficient) ((12+14)/13)

1,14 1,21 94

24. Koeficient kratkoroËne pokritosti kratkoroËnih obveznosti 
(kratkoroËni koeficient) (15/13)

1,14 1,23 93

Temeljni kazalniki gospodarnosti

25. Koeficient gospodarnosti poslovanja (16/17) 1,03 1,07 97

26. Koeficient celotne gospodarnosti (4/5) 1,07 1,09 98

Temeljni kazalniki dobiËkonosnosti

27. »ista dobiËkonosnost kapitala (2/9*100, v %) 8,36 8,80 95

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Pojasnilo 16: »isti prihodki od prodaje

»isti prihodki od prodaje v viπini 51.033 628 tisoË sit predstavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev 
skupine in se pripoznajo v celoti ob prodaji. Od lanskoletnih so veËji za 13 %. ObvladujoËa druæba predstav-
lja 54 % doseæenih prihodkov. Od odvisnih druæb pa z omenjenim deleæem izstopajo Intereuropa Transport 
d.o.o. (14 %), Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb (13 %) in Schneider & Peklar GmbH (5 %).

Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki z vrednostjo 792.454 tisoË sit predstav-
ljajo preseæek prodajne vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo neodpisano vred-
nostjo in prihodke od odprave dolgoroËnih rezervacij iz naslova slabega imena, ki je nastalo ob pripojitvi 
druæb k obvladujoËi druæbi, in slabega imena, nastalega v skupini. Preteæni del (81 %) pripoznane vrednosti 
izvira iz obvladujoËe druæbe.

Stroπki po funkcionalnih skupinah (priloga k izkazu poslovnega izida skupine Intereuropa)

Prikaz stroπkov poslovanja po funkcionalnih skupinah je predstavljen v tabeli, in sicer loËeno za naslednje 
kategorije: nabavna vrednost prodanega blaga, proizvajalni stroπki prodanih storitev, stroπki prodajanja in 
stroπki sploπnih dejavnosti; vse z vπtetimi ustreznimi stroπki amortizacije.
   v tisoË SIT

2004 str. 2003 str. Ind 04/03

Nabavna vrednost prodanega blaga 461.398 1% 134.448 0% 343

Proizvajalni stroπki prodanih storitev 43.655.627 87% 37.298.681 86% 117

Stroπki prodajanja 1.607.763 3% 1.538.689 4% 104

Stroπki sploπnih dejavnosti 4.559.329 9% 4.352.034 10% 105

Skupaj 50.284.117 100% 43.323.852 100% 116

Stroπki in odhodki

Stroπki in odhodki druæbe so se v obravnavanem poslovnem letu poveËali za 16 %, k Ëemur so najbolj prispe-
vali stroπki blaga, materiala in storitev, ki izkazujejo poveËanje za 6.412.347 tisoË sit.



96 97

   v tisoË SIT

2004 Str. 2003 Str. Ind 04/03

1 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b+c) 36.797.547 73 30.385.200 70 121

a Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 461.629 1 134.448 0 343

b Stroπki porabljenega materiala 2.256.692 4 2.134.221 5 106

c Stroπki storitev 34.079.226 68 28.116.531 65 121

2 Stroπki dela (a+b+c) 9.942.179 20 9.695.240 22 103

a Stroπki plaË 7.066.372 14 6.773.283 16 104

b Stroπki socialnih zavarovanj 1.411.313 3 1.287.896 3 110

c Drugi stroπki dela 1.464.494 3 1.634.061 4 90

3 Odpisi vrednosti (a+b) 2.891.040 6 2.840.268 7 102

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

2.715.223 5 2.506.183 6 108

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 175.817 0 334.085 1 53

4 Drugi poslovni odhodki 653.351 1 403.144 1 162

5 Stroπki in odhodki (1 do 4) 50.284.117 100 43.323.852 100 116

Pojasnilo 17: Stroπki blaga, materiala in storitev

Stroπki porabljenega materiala in stroπki storitev predstavljajo 73-odstotni deleæ odhodkov in stroπkov. 
Svojo udeleæbo so glede na primerjalno obdobje popravili za 3 odstotne toËke.

Stroπki materiala

Stroπki materiala kaæejo 6-odstotno poveËanje glede na leto poprej. NajveËji deleæ v postavki predstavljajo 
stroπki materiala odvisne druæbe Intereuropa Transport d.o.o. z 58 % (predvsem stroπki goriva tovornih 
vozil) in stroπki obvladujoËe druæbe s 25 % (pojasnjeni v pojasnilu 18 v raËunovodskem poroËilu obvladu-
joËe druæbe).

Stroπki storitev  v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Direktni stroπki 28.796.876 23.231.185 124

Telefonski stroπki 439.446 447.468 98

Str.vzdræevanja 875.852 794.206 110

Str. najemnin 363.960 295.547 123

Zavarovalne premije 365.566 374.199 98

Reprezentanca in oglaπevanje 251.004 304.846 82

Str. izobraæevanja 67.678 71.962 94

Ostali stroπki storitev 2.918.844 2.597.118 112

Stroπki storitev 34.079.226 28.116.531 121
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NajveËji porast so dosegli stroπki storitev, ki so zrasli za 5.962.695 tisoË sit in predstavljajo 68 % celotnih 
odhodkov in stroπkov skupine. PoveËanje gre pripisati v preteæni meri porastu stroπkov v obvladujoËi dru-
æbi, druæbi Intereuropa d.o.o., Zagreb ter vkljuËitvi novih druæb v skupino.

Pojasnilo 18: Stroπki dela

Stroπki dela v vrednosti 9.942.179 tisoË sit so se v primerjavi z letom 2003 poveËali za 3 %. Njihovo sestavo 
prikazujemo v naslednji tabeli: 
   v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Stroπki plaË 6.989.566 6.786.794 103

Stroπki socialnih zavarovanj 1.411.481 1.288.523 110

Drugi str. dela 1.541.132 1.619.923 95

Regres 345.241 361.127 96

Prevoz in prehrana 705.211 714.019 99

Ostali stroπki dela 490.681 544.777 90

Stroπki dela 9.942.179 9.695.240 103

Pojasnilo 19: Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti vsebujejo amortizacijo neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev v viπini 2.715.223 tisoË sit ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 
175.817 tisoË sit. Postavka kaæe 2-odstoten porast, in sicer amortizacije in prevrednotovalnih odhodkov za 8 
%, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih pa padec za 47 %.
   v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

6 Odpisi vrednosti (a+b) 2.891.040 2.840.268 102

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm-
etenih dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2.715.223 2.506.183 108

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 175.817 334.085 53

Pojasnilo 20: FinanËni prihodki iz deleæev

FinanËni prihodki iz deleæev znaπajo 1.970.393 tisoË sit in so veËji od lansko leto izkazanih za 1.495.204 tisoË 
sit. PoveËanje izvira v glavnem iz sprostitve dolgoroËnih rezervacij obvladujoËe druæbe, in sicer v vrednosti 
1.288.484 tisoË sit.

Pojasnilo 21: FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev

V okviru postavke izkazujemo druge finanËne prihodke iz dolgoroËnih terjatev v viπini 12.490 tisoË sit in 
predstavljajo finanËne prihodke zaradi ohranitve vrednosti dolgoroËnih terjatev do druæb, ki niso zajete v 
skupinske raËunovodske izkaze v izkazu obvladujoËe druæbe.

Pojasnilo 22: FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev

v vrednosti 1.214.665 tisoË sit predstavljajo prihodke iz obresti, zaraËunanih kupcem, prihodke iz obresti iz 
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naslova kratkoroËno in dolgoroËno danih posojil in depozitov ter teËajne razlike iz kratkoroËnih poslovnih 
terjatev predvsem odvisne druæbe tek zts Uægorod (49 %) in obvladujoËe druæbe (26 %).

Pojasnilo 23: FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih terjatev

V primerjavi s poslovnim letom 2003 se je postavka zmanjπala za 19.118 tisoË sit; postavka ne predstavlja 
pomembne vrednosti.

Pojasnilo 24: FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti so 1.236.200 tisoË sit. Preteæni del postavke v teh odhod-
kih predstavljajo stroπki obresti, finanËni odhodki in teËajne razlike iz naslova kratkoroËnih in dolgoroËnih 
obveznosti. NajveËji del postavke gre pripisati odvisni druæbi tek zts Uægorod, in sicer kar 52-odstotni deleæ.

Pojasnilo 25: Poslovni izid iz rednega delovanja

Rezultat rednih prihodkov in odhodkov je doseæeni poslovni izid iz rednega delovanja v viπini 3.603.651 
tisoË sit.

Poslovni izid iz poslovanja skupine je bil v obravnavanem poslovnem letu doseæen v viπini 1.644.703 tisoË 
sit, medtem ko je v preteklem letu znaπal 2.881.640 tisoË sit.

Leto 2004 so πtiri povezane druæbe skupine konËale poslovanje z negativnim Ëistim poslovnim izidom.

Pojasnilo 26: Doseæeni poslovni izid zunaj rednega delovanja

je posledica doseæenih izrednih prihodkov in odhodkov, ki niso pomembna postavka, in je glede na primer-
jalno poslovno leto padel za 68.966 tisoË sit.

Pojasnilo 27: Davek iz dobiËka

UpoπtevajoË pojasnilo 2 k srs 25 Slovenskega inπtituta za revizijo, smo postavki davek iz dobiËka iz rednega 
delovanja in davek iz dobiËka zunaj rednega delovanja zdruæili v skupno postavko “davek iz dobiËka”.

Poslovno leto 2004 je bilo izjemno, saj se je prav v tem letu zgodila vkljuËitev rs v eu, kar je prineslo vrsto 
sprememb, tako na podroËju prestrukturiranja obvladujoËe druæbe kot na podroËju zakonskih predpisov,
ki so terjali uskladitev z evropsko zakonodajo.

Za obravnavano poslovno leto skupina Intereuropa izkazuje obraËunane davËne obveznosti v viπini 766.011 
tisoË sit, pri Ëemer z 58 % najveË prispeva obvladujoËa druæba.

Pojasnilo 28: »isti poslovni izid obraËunskega obdobja skupine 

je bil doseæen v viπini 2.901.151 tisoË sit. »isti poslovni izid manjπinskih lastnikov je bil doseæen v velikosti 
76.484 tisoË sit, medtem ko je Ëisti poslovni izid veËinskega lastnika znaπal 2.824.667 tisoË sit.

Pojasnila k izkazu finanËnega izida

Izkaz finanËnega izida sestavljamo z izhodiπËem v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih, kar pomeni, 
da z gibanjem oziroma spremembo drugih postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev pojasnjujemo 
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vzroke za spremembo denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obravnavanem obdobju.

RaËunovodski izkaz loËi finanËne tokove pri poslovanju, naloæbenju in financiranju. Da bi pritoke in odtoke 
Ëim bolj pribliæali prejemkom in izdatkom, smo iz nominalnih razlik med zaËetno bilanco stanja na preseË-
ni dan 1. 1. 2004 in konËno bilanco stanja na preseËni dan 31. 12. 2004 izloËili uËinke prevrednotenja.

V postavki denarnih sredstev in njihovih ustreznikov smo upoπtevali denarna sredstva v blagajni in takoj 
unovËljive vrednostnice ter dobroimetje pri bankah.

Pojasnilo 29: Prebitek pritokov pri poslovanju

V letu 2004 znaπa prebitek pritokov pri poslovanju 3.647.819 tisoË sit in je skupaj z zaËetnim stanjem 
denarnih sredstev predstavljal osnovo za dejavnost investiranja in financiranja skupine. V primerjavi s 
preteklim letom so pritoki iz poslovanja veËji za 27 %.

Pojasnilo 30: Prebitek odtokov pri naloæbenju

Pri dejavnosti naloæbenja ugotovimo prebitek odtokov v viπini 2.096.525 tisoË sit zaradi veËjih odtokov pri 
dejavnosti predvsem zaradi bistvenega vpliva investicij v opredmetena osnovna sredstva od finanËnih pri-
hodkov, ki se tiËejo naloæbenja.

Pojasnilo 31: Prebitek odtokov pri financiranju

Dejavnost financiranja v letu 2004 se odraæa v prebitku odtokov pri financiranju v vrednosti 1.179.388 tisoË 
sit. Razloge za to gre iskati v veËjem zmanjπanju kapitala kot poveËanju dolgov.

Pojasnilo 32: KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

KonËno stanje je posledica doseæenega finanËnega izida obdobja in zaËetnega stanja denarnih sredstev in 
njihovih ustreznikov. V primerjavi z obravnavanim preseËnim stanjem opazimo poveËanje za 59 %.

Pojasnilo 33: FinanËni izid obdobja

Z upoπtevanjem prebitkov pritokov in odtokov pri poslovanju, naloæbenju in financiranju ugotovimo finan-
Ëni izid obraËunskega obdobja 371.906 tisoË sit, ki poveËuje zaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov v znesku 634.680 tisoË sit.

Pojasnila k izkazu gibanja kapitala

V letu 2004 se je kapital poveËal iz naslova:

-  Ëistega poslovnega izida obravnavanega obdobja v viπini 2.824.667 tisoË sit,
-  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za pripadajoËe Ëiste dobiËke pridruæenih 

druæb v znesku 1.234 tisoË sit,
-  poveËanja kapitalskih rezerv za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.964 tisoË sit in
-  poveËanja kapitala manjπinskih lastnikov za 24.263 tisoË sit.

Zmanjπal pa se je iz naslova:

-  zmanjπanja osnovnega kapitala za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.964 tisoË sit,
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-  zmanjπanja prenesenega Ëistega dobiËka za knjigovodsko vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 
197.236 tisoË sit in

-  delitve bilanËnega dobiËka za leto 2003 na podlagi sklepa skupπËine z dne 2. 7. 2004 za izplaËilo dividend 
v viπini 1.896.579 tisoË sit in za izplaËilo udeleæbe uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe v viπini 
64.909 tisoË sit.
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ObvladujoËa druæba skupine Intereuropa sestavlja konsolidirane raËunovodske izkaze, uvrπËena je v bor-
zno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in kot taka je po 1. 1. 2005 v skladu z veljavno zakono-
dajo dolæna poroËati skladno z Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja. Tako bomo sestavili 
letne raËunovodske izkaze skupine Intereuropa v skladu z msrp prviË za poslovno leto 2005. Priprave na 
kompleksni prehod na poroËanje v skladu z msrp potekajo projektno.

Priprava na prehod na
mednarodne standarde
raËunovodskega poroËanja
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Revizorjevo poroËilo
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Bilanca stanja obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. na dan 31. 12. 2004
v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Sredstva 47.831.733 48.741.419 98

A. Stalna sredstva 1 38.825.247 37.172.171 104

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 2 283.954 303.548 94

1. DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 10.162 -

2. DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja

3. DolgoroËne premoæenjske pravice 273.792 303.548 90

4. Dobro ime

5. Predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva

6. Neopredmetena dolgoroËna sredstva v izdelavi

II. Opredmetena osnovna sredstva 3 23.240.998 22.900.579 101

1. ZemljiπËa in zgradbe 19.206.415 19.835.890 97

a) ZemljiπËa 3.432.775 3.510.796 98

b) Zgradbe 15.773.640 16.325.094 97

2. Proizvajalne naprave in stroji

3. Druge naprave in oprema 1.308.022 2.364.271 55

4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.726.561 700.418 389

a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 7.696

b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.726.561 692.722 394

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 4 15.300.295 13.968.044 110

1. Deleæi v podjetjih v skupini 11.650.493 7.953.392 146

2. DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

290.814 454.445 64

3. Deleæi v pridruæenih podjetjih 673.117 671.883 100

4. DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij

5. Drugi dolgoroËni deleæi 1.840.185 2.978.750 62

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 845.686 1.909.574 44

7. Lastni deleæi

B. Gibljiva sredstva 5 8.401.731 10.761.756 78

I. Zaloge 6 11.803 10.899 108

1. Material 11.803 10.899 108

2. NedokonËana proizvodnja 

3. Proizvodi in trgovsko blago

4. Predujmi za zaloge

II. Poslovne terjatve 7 5.963.922 7.703.342 77

Temeljni raËunovodski izkazi 
obvladujoËe druæbe
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  v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

a) DolgoroËne poslovne terjatve 9.794 21.928 45

1. DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev 
(razen dolgoroËnih poslovnih terjatev iz IIa2 in IIa3)

8.981 21.115 43

2. DolgoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

3. DolgoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 

4. DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 813 813 100

5. DolgoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

b) KratkoroËne poslovne terjatve 5.954.128 7.681.414 78

1. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 
(razen kratkoroËnih poslovnih terjatev iz IIb2 in IIb3)

4.783.514 7.009.258 68

2. KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v skupini r
azen do pridruæenih podjetij

202.710 226.624 89

3. KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij

4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 967.904 445.532 217

5. KratkoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 8 2.290.659 2.824.244 81

1. KratkoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij 

1.099.421 1.333.751 82

2. KratkoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij

3 Lastni deleæi

4. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 1.191.238 1.490.493 80

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 9 135.347 223.271 61

C. Aktivne Ëasovne razmejitve 10 604.755 807.492 75

D. ZunajbilanËna sredstva 11 7.318.279 9.623.772 76

1. ZunajbilanËna sredstva v skupini 5.315.268 3.598.577 148

2. Druga zunajbilanËna sredstva 2.003.011 6.025.195 33

Obveznosti do virov sredstev 47.831.733 48.741.419 98

A. Kapital 12 35.451.075 34.628.583 102

I. Vpoklicani kapital 7.902.413 8.011.377 99

1. Osnovni kapital 7.902.413 8.011.377 99

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve 2.148.636 2.039.672 105

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

1. Zakonske rezerve 2.659.005 2.659.005 100

2. Rezerve za lastne deleæe

3. Statutarne rezerve

4. Druge rezerve iz dobiËka

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.069.548 9.364.694 108

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 1.970.013 2.863.578 69

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 10.701.460 9.690.257 110

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 9.690.225 100

2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 1.011.235 32 -
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  v tisoË SIT

Pojasnila 31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

B. Rezervacije 13 1.581.306 3.823.683 41

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2. Rezervacije za davËne obveznosti

3. Druge rezervacije 1.581.306 3.823.683 41

C. FinanËne in poslovne obveznosti 14 9.824.375 9.209.131 107

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 1.211.367 1.036.461 117

1. DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic 
(razen obveznosti iz Ca6 in Ca8)

2. DolgoroËne finanËne obveznosti do bank 
(razen obveznosti iz Ca6 in Ca8)

1.206.888 954.173 126

3. DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

4. DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
(razen obveznosti iz Ca7 in Ca8)

77.809 -

5. DolgoroËne meniËne obveznosti 
(razen obveznosti iz Ca6 in Ca8)

6. DolgoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

7. DolgoroËne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

8. DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 
(tudi obveznice) do pridruæenih podjetij

9. DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih

10. DolgoroËne poslovne obveznosti do drugih 4.479 4.479 100

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 8.613.008 8.172.670 105

1. KratkoroËne obveznosti na podlagi obveznic 
(razen obveznosti iz Cb6 in Cb8)

2. KratkoroËne finanËne obveznosti do bank 
(razen obveznosti iz Cb6 in Cb8)

2.859.345 1.849.806 155

3. KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 121.526 30.659 396

4. KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
(razen obveznosti iz Cb7 in Cb8)

4.293.842 5.195.604 83

5. KratkoroËne meniËne obveznosti 
(razen obveznosti iz Cb6 in Cb8)

6. KratkoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

7. KratkoroËne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

378.187 183.832 206

8. KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 
do pridruæenih podjetij

9. KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih 265.797 237.253 112

10. KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih 694.311 675.516 103

D. Pasivne Ëasovne razmejitve 15 974.977 1.080.022 90

E. ZunajbilanËne obveznosti 16 7.318.279 9.623.772 76

1. ZunajbilanËne obveznosti v skupini 5.315.268 3.598.577 148

2. Druge zunajbilanËne obveznosti 2.003.011 6.025.195 33
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  v tisoË SIT

Pojas-
nila

2004 2003 2003* Ind
04/03

Ind
04/03*

1 »isti prihodki od prodaje 17 29.996.792 29.683.921 29.683.921 101 101

2 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

3 Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

641.374 783.882 783.882 82 82

4 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b+c) 18 22.811.465 20.941.002 20.941.002 109 109

a Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 

b Stroπki porabljenega materiala 553.448 512.341 512.341 108 108

c Stroπki storitev 22.258.017 20.428.661 20.428.661 109 109

5 Stroπki dela (a+b+c) 19 5.375.524 5.654.758 5.654.758 95 95

a Stroπki plaË 3.664.247 3.892.101 3.892.101 94 94

b Stroπki socialnih zavarovanj 613.107 656.202 656.202 93 93

c Drugi stroπki dela 1.098.170 1.106.455 1.106.455 99 99

6 Odpisi vrednosti (a+b) 20 1.618.100 1.846.962 1.846.962 88 88

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni 
odhodki pri neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

1.537.725 1.610.528 1.610.528 95 95

b Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri obratnih sredstvih

80.375 236.434 236.434 34 34

7 Drugi poslovni odhodki 21 338.896 204.735 204.735 166 166

8 FinanËni prihodki iz deleæev (a+b+c) 22 1.968.437 1.381.841 473.449 142 416

a FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih 
v skupini razen v pridruæenih podjetjih

908.392

b FinanËni prihodki iz deleæev 
v pridruæenih podjetjih

c Drugi finanËni prihodki iz deleæev 
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

1.968.437 473.449 473.449 416 416

9 FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (a+b+c) 23 12.490 36.552 36.552 34 34

a FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih pod-
jetij

b FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 
do pridruæenih podjetij

c Drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki) 

12.490 36.552 36.552 34 34

10 FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 
(a+b+c)

24 335.891 585.262 585.262 57 57

a FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih ter-
jatev do podjetij v skupini razen do pridruæenih 
podjetij

96.134 30.184 30.184 318 318

b FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjat-
ev do pridruæenih podjetij

Izkaz poslovnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
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  v tisoË SIT

Pojas-
nila

2004 2003 2003* Ind
04/03

Ind
04/03*

c Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih 
terjatev 
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

239.757 555.078 555.078 43 43

11 FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih 
in kratkoroËnih finanËnih naloæb (a+b+c)

25 268.005 311.256 311.256 86 86

a Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih 
naloæbah v podjetja v skupini razen v pridruæena 
podjetja

268.005 311.095 311.095 86 86

b Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih 
naloæbah v pridruæena podjetja

c Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 161 161

12 FinanËni odhodki za obresti 
in iz drugih obveznosti (a+b+c)

26 148.336 104.538 104.538 142 142

a FinanËni odhodki za obresti in iz drugih 
obveznosti do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

2.935 302 302 972 972

b FinanËni odhodki za obresti in iz drugih 
obveznosti do pridruæenih podjetij

c Drugi finanËni odhodki za obresti 
in iz drugih obveznosti

145.401 104.236 104.236 139 139

13 Poslovni izid iz rednega delovanja 
(1+3-4-5-6-7+8+9+10-11-12)

27 2.394.658 3.408.207 2.499.815 70 96

14 Davek iz dobiËka iz rednega delovanja

15 »isti poslovni izid iz rednega delovanja (13-14) 2.394.658 3.408.207 2.499.815 70 96

16 Izredni prihodki 39.175 8.141 8.141 481 481

17 Izredni odhodki (a+b) 20.876 6.373 6.373 328 328

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega 
popravka kapitala

20.876 6.373 6.373 328 328

b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek 
kapitala

18 Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 28 18.299 1.768 1.768 1.035 1.035

19 Davek iz dobiËka 29 442.944 546.397 546.397 81 81

20 »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 
(15+16-17-19)

30 1.970.013 2.863.578 1.955.186 69 101

*  Primerljivi podatki glede na spremembo raËunovodske usmeritve (spremembo raËunovodske usmeritve podrobneje opisu-
jemo v opisu raËunovodskih usmeritev pri finanËnih naloæbah (stran 70) in pri pojasnilih k raËunovodskim izkazom obvladu-
joËe druæbe - Pojasnilo 22 “FinanËni prihodki iz deleæev” (stran 132))
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   v tisoË SIT

Pojasnila 2004 2003

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Pritoki pri poslovanju 32.113.235 30.301.422

Poslovni prihodki 30.108.825 29.939.936

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 39.175 8.141

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve 1.762.498 894.335

ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 202.737 -540.990

b) Odtoki pri poslovanju 29.874.661 28.893.119

Poslovni odhodki, brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij 28.525.885 26.800.495

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje 20.876 6.373

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 546.397 832.089

KonËne manj zaËetne zaloge 905 -2.013

ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi 675.553 389.998

ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 105.045 866.177

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) 31 2.238.574 1.408.303

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Pritoki pri naloæbenju 1.561.920 473.449

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje)

1.028.335 473.449

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano zmanjπanje neopredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje)

Pobotano zmanjπanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje)

Poboteno zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 533.585

b) Odtoki pri naloæbenju 2.448.834 2.504.826

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje)

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 
(razen za prevrednotenje)

59.921 170.568

Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

1.798.629 369.944

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje)

590.284 1.200.999

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 
(razen za prevrednotenje)

763.315

Izkaz finanËnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 
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   v tisoË SIT

Pojasnila 2004 2003

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju (a manj b) 32 -886.914 -2.031.377

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Pritoki pri financiranju 1.400.996 2.374.283

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje) 

621.814

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 

PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 110.198 108.997

Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 26.517

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih dolgov
(razen za prevrednotenje )

252.715 590.582

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

1.038.083 1.026.373

b) Odtoki pri financiranju 2.840.580 1.895.998

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje)

148.336 104.538

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje

Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta) 2.267.691 1.791.460

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 424.553

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih dolgov 
(razen za prevrednotenje)

Zmanjπanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobiËka 
(izplaËila dividend in drugih deleæev v dobiËku)

c) Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) 
oz. prebitek odtokov pri financiranju (b manj a) 

33 -1.439.584 478.285

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 34 135.347 223.271

x) FinanËni izid v obdobju (seπtevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 35 -87.924 -144.789

+

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 223.271 368.060
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2004  >>

Osnovni kapital Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

I/1 II III/1

A. Stanje 31. 12. 2003 8.011.377 2.039.672 2.659.005

B. Premiki v kapital

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

g) Druga poveËanja sestavin kapitala 108.964

C. Premiki v kapitalu

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

». Premiki iz kapitala

a) IzplaËilo dividend 

d) Druge odprave sestavin kapitala -108.964

D. KonËno stanje v obdobju 7.902.413 2.148.636 2.659.005

BilanËni dobiËek

Izkaz gibanja kapitala obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.

 Izkaz gibanja kapitala za leto 2003  >>

Osnovni kapital Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

I/1 II III/1

A. Stanje 31. 12. 2002 7.902.413 2.039.668 2.659.005

B. Premiki v kapital

d) Vnos Ëistega poslovnega izida poslovnega leta

Ë) Vnos dodatnih vplaËil kapitala 108.964

f) Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

g) Druga poveËanja sestavin kapitala 4

C. Premiki v kapitalu

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

». Premiki iz kapitala

a) IzplaËilo dividend 

d) Druge odprave sestavin kapitala

D. KON»NO STANJE V OBDOBJU 8.011.377 2.039.672 2.659.005

BilanËni dobiËek
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>>  v tisoË SIT

Preneseni Ëisti 
poslovni izid

»isti poslovni izid 
poslovnega leta

Sploπni prevredno-
tovalni popravek

kapitala

Posebni prevredno-
tovalni popravki

kapitala

Skupaj
kapital

IV V VI/1 VI/2

9.364.694 2.863.578 9.690.225 32 34.628.583

1.970.013 1.970.013

1.011.206 1.011.206

108.964

2.863.578 -2.863.578 0

-1.896.579 -1.896.579

-262.145 -3 -371.112

10.069.548 1.970.013 9.690.225 1.011.235 35.451.075

10.069.548 1.970.013 12.039.561

>>  v tisoË SIT

Preneseni Ëisti 
dobiËek

»isti dobiËek
poslovnega leta

Sploπni prevredno-
tovalni popravek

kapitala

Posebni prevredno-
tovalni popravki

kapitala

Skupaj
kapital

VI/1 V/1 VI/1 VI/2

6.228.069 4.928.081 9.690.225 7 33.447.468

2.863.578 2.863.578

108.964

29 29

4

4.928.081 -4.928.081 0

-1.738.531 -1.738.531

-52.925 -4 -52.929

9.364.694 2.863.578 9.690.225 32 34.628.583

9.364.694 2.863.578 12.228.272
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Pojasnila k raËunovodskim
izkazom obvladujoËe druæbe

Pojasnila k bilanci stanja 

Pojasnilo 1: Stalna sredstva 

Stalna sredstva predstavljajo 81 % vseh sredstev in so se v primerjavi s preseËnim dnem primerjalnega 
leta poveËala za 4 %, predvsem zaradi vpliva poveËanja opredmetenih osnovnih sredstev in dolgoroËnih 
finanËnih naloæb.

Pojasnilo 2: Neopredmetena dolgoroËna sredstva 

Gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v letu 2004 v tisoË SIT

DolgoroËno 
odloæeni 

stroπki 
poslovanja

DolgoroËno 
odloæeni 

stroπki 
razvijanja

DolgoroËne 
premoæenj-
ske pravice

Dobro
ime

Predujmi za 
neopredme

tena dolgoro-
Ëna sredstva

Neopredme
tena dolgoroË

na sredstva
 v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2004 681.148 681.148

PoveËanja 12.614 56.126 68.740

Zmanjπanja 17.917 17.917

Stanje 31. 12. 2004 12.614 719.357 731.971

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2004 377.600 377.600

PoveËanja (iz naslova
amortizacije)

79.515 79.515

PoveËanja 2.452 2.452

Zmanjπanja 11.550 11.550

Stanje 31. 12. 2004 2.452 445.565 448.017

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2004 303.548 303.548

Stanje 31. 12. 2004 10.162 273.792 283.954

Vpliv na gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev izvira iz nabav in amortizacije.

Na obravnavani preseËni dan druæba nima nikakrπnih finanËnih obvez zaradi nakupa neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstev.

V letu 2004 smo spremenili amortizacijske stopnje naslednjim amortizacijskim skupinam:
 v tisoË SIT

Naziv amortizacijske skupine Amortizacijske stopnje 
do 31. 12. 2003

Amortizacijske stopnje 
od 1.1. 2004 dalje

1. Licence - pravice, raËunalniπki programi - my SAP.com 20% 10%

2. Pravice na tujih opredmetenih osnovnih sredstvih 20% 10%
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Vpliv te spremembe na stroπke amortizacije ni pomemben.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva v druæbi sestavljajo dolgoroËne premoæenjske pravice, ki se nanaπajo 
na licence za raËunalniπke programe, in dolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja.

Pojasnilo 3: Opredmetena osnovna sredstva

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2004 v tisoË SIT

ZemljiπËa Zgradbe Druge 
naprave in 

oprema

Predujmi za 
pridobitev 

opredmete-
nih osnovnih 

sredstev

Opredmete-
na osnovna 

sredstva v 
gradnji in 

izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2004 3.510.796 25.389.281 12.675.821 7.696 692.722 42.276.316

PoveËanja 19.638 280.854 348.905 86.454 2.871.130 3.606.981

Zmanjπanja 97.659 466.199 4.070.929 94.150 837.291 5.566.228

Stanje 31. 12. 2004 3.432.775 25.203.936 8.953.797 2.726.561 40.317.069

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2004 9.064.187 10.311.550 19.375.737

PoveËanja (iz naslova amortizacije) 668.448 789.766 1.458.214

Zmanjπanja 302.339 3.455.541 3.757.880

Stanje 31. 12. 2004 9.430.296 7.645.775 17.076.071

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2004 3.510.796 16.325.094 2.364.271 7.696 692.722 22.900.579

Stanje 31. 12. 2004 3.432.775 15.773.640 1.308.022 2.726.561 23.240.998

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev je posledica novih nabav, prodaj in amortizacije omenjenih 
sredstev. Kljub prodaji in amortizaciji beleæimo, v primerjavi s stanjem na zadnji dan primerljivega leta, 
poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev predvsem zaradi vpliva novih vlaganj v skladiπËne prostore.

Na preseËni dan, 31. 12. 2004, izkazuje druæba 803.870 tisoË sit finanËnih obveznosti zaradi nakupa opred-
metenih osnovnih sredstev. Na navedeni preseËni dan druæba nima nikakrπnih zastavljenih opredmetenih 
osnovnih sredstev kot jamstva za dolgove in drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi. 

Opredmetenih osnovnih sredstev ne prevrednotujemo v smislu okrepitve. Na podlagi poroËila pooblaπËe-
nega cenilca iz leta 2002, ki je za nas opravil preliminarni preizkus v smeri prevrednotenja nepremiËnin, 
teh nismo slabili. V druæbi nismo sami gradili ali izdelali nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.
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Pojasnilo 4: DolgoroËne finanËne naloæbe v tisoË SIT

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. Ind 04/03

DolgoroËne finanËne naloæbe 15.300.295 100% 13.968.044 100% 110

1. Deleæi v podjetjih v skupini 11.650.493 76% 7.953.392 57% 146

2. Dolg. finanËne terjatve do podjetij v skupini 
razen do pridruæenih podjetij

290.814 2% 454.445 3% 64

3. Deleæi v pridruæenih podjetjih 673.117 4% 671.883 5% 100

4. DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij 0 0% 0 0% -

5. Drugi dolgoroËni deleæi 1.840.185 12% 2.978.750 21% 62

6. Druge dolgoroËne finanËne terjatve 845.686 6% 1.909.574 14% 44

a. DolgoroËna posojila na podlagi odkupa obveznic 761.180 5% 734.322 5% 104

b. DolgoroËna posojila na podlagi posojilnih pogodb 84.506 1% 115.197 1% 73

c. DolgoroËni depoziti 0 0% 1.060.055 8% -

7. Lastni deleæi 0 0% 0 0% -

Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisne druæbe v letu 2004 >>

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2003

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2004

ZaËetna 
neodpisana 

vrednost

Intereuropa Transport d.o.o., Koper 100 100 779.431

Interagent d.o.o., Koper 100 100 208.241

Intereuropa IT d.o.o., Koper 100 100 34.814

Interzav, d.o.o., Koper 71,28 71,28 22.130

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 99,94 99,94 4.812.582

Intereuropa sajam, d.o.o., Zagreb 51 51 185.770

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje 99,56 99,56 224.226

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 82,56 89,29 1.029.878

Intereuropa-East d.o.o., Moskva 100 100 16.869

A.D. Interjug-AS, Beograd 66,14 73,62 621.312

Speka, spol.s r.o., Praga 100 100 18.139

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu * 67,60 67,60 47.205

TEK ZTS d.o.o., Uægorod * 66,67 66,67 37.873

Schneider & Peklar GmbH, Wien * 100 100 1.036.565

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf * 100 100 6.627

* Na dan 31. 12. 2003 so naloæbe izkazane med drugimi dolgoroËnimi deleæi. 
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Zaradi rasti borznih teËajev vrednostnih papirjev, v katerih imamo naloæbe, ni bilo razlogov za njihovo 
slabitev, zato slabitve v poslovnem letu 2004 nismo opravili.

DolgoroËne finanËne naloæbe, pri katerih je bila dokazana poπtena vrednost veËja od njihove knjigovodske 
vrednosti, v skladu z raËunovodsko usmeritvijo nismo krepili, ampak samo razkrivamo njihovo poπteno 
vrednost.

Deleæi v podjetjih v skupini

Na obravnavani preseËni dan so v bilanci stanja pripoznani deleæi v druæbah v skupini v vrednosti 
11.650.493 tisoË SIT. Njihovo poveËanje je posledica predvsem:

-  vkljuËitve novih druæb v skupino,4 ki smo jih na zadnji dan primerljivega leta izkazovali med drugimi 
dolgoroËnimi deleæi,

-  poveËanja iz naslova dokapitalizacij in
-  poveËanja naloæbe iz naslova pripadajoËih Ëistih dobiËkov po kapitalski metodi, kar je predstavljeno v 

naslednji tabeli (glej dvojno tabelo, str. 114-115):

>> v tisoË SIT

Zmanjπanje 
naloæbe

na raËun 
udeleæbe 
v dobiËku

PoveËanje naloæbe
iz naslova nakupa, 

dokapitalizacije 
in ostalih poveËanj

PoveËanje 
naloæbe

iz naslova 
teËajnih razlik

PoveËanje oz. zmanj-
πanje naloæbe iz naslo-

va pripadajoËega
Ëistega poslovnega 

izida oz. izgube

Neodpisana 
vrednost 

na dan 
31. 12. 2004

800.000 -96.027 1.483.404

63.115 69.307 214.433

87.234 -122.048 0

10.508 12.929 24.551

67.313 597.716 5.477.611

40.919 3.476 51.176 199.502

-9.747 10.039 224.518

735.616 12.716 110.821 1.889.030

-970 2.747 18.646

269.869 7.855 1.269 900.306

25.663 -4.040 -39.762 0

578 3.860 51.643

-2.620 10.054 45.307

116.718 35.807 12.506 140.054 1.108.214

16.602 265 -10.168 13.327

4.  Navedene so v toËki 1. 
Podlaga za sestavljanje 
raËunovodskih izkazov
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Naloæbi v odvisni druæbi Intereuropa IT d.o.o. in Speka, spol.s r.o. smo zmanjπali za celotno knjigovodsko 
vrednost na dan 31. 12. 2004. Negativna razlika, ki je presegala niËno vrednost naloæbe, poveËuje kratko-
roËno finanËno obveznost do druæbe (pri naloæbi v druæbo Intereuropa IT d.o.o. za 87.234 sit, pri naloæbi v 
druæbo Speka, spol.s r.o. pa 25.663 tisoË sit).

PoveËanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami 
je posledica pripoznavanja vrednosti pripadajoËih Ëistih dobiËkov odvisnih druæb za leto 2004 v vrednosti 
1.009.972 tisoË sit.

V skupinske raËunovodske izkaze nismo vkljuËili druæb, ki sta v likvidacijskem postopku:

-  druæba Intereuropa d.o.o., Sarajevo, v kateri je obvladujoËa druæba 100-odstotna lastnica in 
-  druæba Intereuropa Mostar d.o.o., Mostar, v kateri je obvladujoËa druæba 60,71-odstotna lastnica.

Na preseËni dan je oblikovan popravek vrednosti obeh naloæb v skupnem znesku 19.697 tisoË sit.

DolgoroËne finanËne terjatve do druæb v skupini 

DolgoroËne finanËne terjatve do druæb v skupini so na dan bilance stanja pripoznane v vrednosti 290.814 
tisoË sit, in sicer:

-  v viπini 117.000 tisoË sit se nanaπajo na dano posojilo odvisni druæbi Intereuropa Transport d.o.o., ki za-
pade v plaËilo v dveh do treh letih od datuma bilance stanja,

-  v viπini 173.814 tisoË sit pa na dana posojila odvisni druæbi Intereuropa rtc d.d, Sarajevo, ki zapadejo v 
plaËilo v dveh do petih letih od datuma bilance stanja.

Izpostavljenost kreditnemu tveganju je v tem primeru majhna, saj gre za druæbi, v katerih imamo visok 
odstotek lastniπtva in ju aktivno upravljamo.

Deleæi v pridruæenih druæbah

Deleæi v pridruæenih druæbah znaπajo na dan bilance stanja 673.117 tisoË sit in predstavljajo:

-  dolgoroËno finanËno naloæbo v druæbo Adriafin d.o.o., Vojkovo nabreæje 30, Koper, v vrednosti 644.881 
tisoË sit in

-  dolgoroËno finanËno naloæbo v druæbo AC-Interauto d.o.o., Vojkovo nabreæje 32, Koper, v vrednosti 28.236 
tisoË sit.

Deleæe v pridruæenih druæbah smo poveËali upoπtevajoË kapitalsko metodo za pripadajoËi Ëisti dobiËek dru-
æbe AC-Interauto d.o.o. za 489 tisoË sit in za pripadajoËi Ëisti dobiËek druæbe Adriafin d.o.o. za 745 tisoË sit.

Drugi dolgoroËni deleæi

V okviru “drugih dolgoroËnih deleæev”, ki so na bilanËni preseËni dan pripoznani v vrednosti 1.840.185 tisoË 
sit, vkljuËujemo naloæbe v delnice in deleæe drugih, to je druæb, ki niso vkljuËene v skupino Intereuropa. V 
okviru dolgoroËnih naloæb v delnice predstavljajo najveËji deleæ naloæbe v delnice druæb:

-  Si.mobil d.d., Ljubljana, in
-  Banka Koper d.d., Koper. 
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VeËji del drugih dolgoroËnih deleæev predstavljajo naloæbe v delnice in obveznice, ki ne kotirajo na borzi, in 
naloæbe v deleæe drugih druæb.

Zmanjπanje dolgoroËnih naloæb v deleæe drugih druæb (za 38 % oziroma za 1.138.565 tisoË sit) je v veËji meri 
posledica prenosa naloæb v druæbe, ki smo jih v letu 2004 prviË uskupinili,5 na naloæbe v deleæe v podjetja v 
skupini.

Poπtena vrednost dolgoroËnih finanËnih naloæb v delnice, ki kotirajo na borzi, je na dan 31. 12. 2004 za 
19.818 tisoË sit viπja od njihove knjigovodske vrednosti.

Knjigovodska vrednost naloæbe v delnice druæbe Si.mobil d.d. (509.129 delnic), ki jih ima druæba Intereuro-
pa d.d. na dan 31. 12. 2004 πe v lasti, je enaka kot na primerljivi preseËni bilanËni dan in znaπa 1.068.249 
tisoË sit. S pogodbo je dogovorjena prodaja in plaËilo teh delnic 2. 7. 2007, v skupni vrednosti 9.371 tisoË 
eur, kar na dan 31. 12. 2004 znaπa po povpreËnem teËaju Banke Slovenije 2.246.632 tisoË sit.

Knjigovodska vrednost naloæbe v delnice Banke Koper d.d. (53.125 delnic) je na dan 31. 12. 2004 enaka kot na 
primerljivi preseËni bilanËni dan in znaπa 444.784 tisoË sit. S Pogodbo o prodaji teh delnic banki San Paolo 
Imi Spa je dogovorjena put opcija, da lahko druæba Intereuropa d.d. po 1. 1. 2006 navedene delnice proda 
po ceni 102 tisoË sit za delnico, poveËani za obresti, ki jih bo Banka Koper d.d. plaËevala za depozite nad 
eno leto, in zmanjπani za dividende, izplaËane v Ëasu do izvrπitve put opcije. Navedena opcija je izvrπljiva 
ob pogoju, da banka San Paolo Imi Spa pridobi dovoljenje Banke Slovenije za nakup veËinskega deleæa v 
Banki Koper d.d.

DolgoroËne finanËne naloæbe v delnice, ki ne kotirajo na borzi, imajo oblikovan popravek vrednosti v enaki 
viπini kot na zadnji dan primerljivega leta (v viπini 192.132 tisoË sit). 

Druge dolgoroËne finanËne terjatve

Druge dolgoroËne finanËne terjatve so na dan bilance stanja pripoznane v vrednosti 845.686 tisoË sit in 
predstavljajo:

-  dolgoroËno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v viπini 84.506 tisoË sit,
-  dolgoroËno dana posojila na podlagi odkupa obveznic v viπini 761.180 tisoË sit.

Na dan 31. 12. 2004 druæba nima v plaËilo zapadlih in πe ne udenarjenih dolgoroËnih finanËnih terjatev.

Druge dolgoroËne finanËne terjatve po zapadlosti v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zapadlost od 1 do 2 leti 764.859 17.197 4.448

Zapadlost od 2 do 3 leta 3.630 737.982 0

Zapadlost od 3 do 4 leta 70.908 1.063.600 7

Zapadlost od 4 do 5 let 1.169 85.357 1

Zapadlost nad 5 let 5.120 5.438 94

Skupaj 845.686 1.909.574 44

5  Navedene so v toËki 
“Podlaga za sestavljanje 
raËunovodskih izkazov”. 
Knjigovodske vrednosti 
navedenih druæb na dan 31. 
12. 2004 pa so navedene pri 
pojasnilu “deleæi v druæbah 
v skupini”.



118 119

Druge dolgoroËne finanËne terjatve glede na varovanje pred kreditnim tveganjem v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane 776.148 1.813.535 43

Poroπtvo 14.968 19.043 79

Obveznice in depoziti 761.180 1.794.492 42

Nezavarovane 69.538 96.039 72

Skupaj 845.686 1.909.574 44

Za preteæni del dolgoroËnih finanËnih terjatev lahko govorimo o nizkem kreditnem tveganju, saj v viπini 
761.180 tisoË sit predstavljajo naloæbe v obveznice banke z dobro boniteto.

DolgoroËno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb predstavljajo le 0,6 % vseh dolgoroËnih finanËnih 
naloæb. Nanaπajo se predvsem na dano posojilo druæbi Cimos d.d. in na stanovanjska posojila, ki so na 
bilanËni preseËni dan izkazana do naslednjih skupin:
 v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

»lani uprave 4.470 4.760 94

Zaposleni 2.871 7.385 39

Bivπi zaposleni 4.331 6.503 67

Skupni znesek odplaËil iz naslova vraËil posojil v poslovnem letu 2004 predstavlja vrednost 11.272 tisoË sit. 

Do Ëlanov nadzornega sveta druæba ne izkazuje terjatev, do Ëlanov uprave pa le v omenjeni viπini 4.470 
tisoË sit dolgoroËnih terjatev in 559 tisoË sit kratkoroËnih terjatev za posojila.

DolgoroËno dana posojila na podlagi odkupa obveznic so naloæba v obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. 
z datumom vnovËitve v letu 2006. Obrestna mera za vpisane obveznice je gibljiva, in sicer vezana na tom.

Lastni deleæi

Na podlagi sklepa skupπËine dne 2. 7. 2004 je druæba v letu 2004 pridobila 54.482 prednostnih prosto pre-
nosljivih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 2.000,00 sit po ceni 3.620,24 sit za delnico in jih tudi 
umaknila, tako da se je za njihovo nominalno vrednost zmanjπal osnovni kapital. 

Na obravnavani bilanËni preseËni dan druæba Intereuropa d.d. nima pripoznanih lastnih deleæev.

Pojasnilo 5: Gibljiva sredstva v tisoË SIT

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. Ind 04/03

B. Gibljiva sredstva 8.401.731 100% 10.761.756 100% 78

I. Zaloge 11.803 0% 10.899 0% 108

II. Poslovne terjatve 5.963.922 71% 7.703.342 72% 77

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 2.290.659 27% 2.824.244 26% 81

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 135.347 2% 223.271 2% 61
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Gibljiva sredstva predstavljajo 18 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na zadnji dan primerljivega leta 
so se zmanjπala za 22 %, predvsem na raËun zmanjπanja kratkoroËnih terjatev do kupcev.

Pojasnilo 6: Zaloge

V okviru zalog pripoznavamo zaloge pisarniπkega in reklamnega materiala. Na obravnavani preseËni dan 
znaπajo 11.803 tisoË sit. Pri popisu zalog niso bili ugotovljeni niti preseæki niti primanjkljaji zalog.

Pojasnilo 7: Poslovne terjatve

DolgoroËne poslovne terjatve v vrednosti 9.794 tisoË sit predstavljajo predvsem dolgoroËne terjatve iz 
naslova finanËnega najema.

KratkoroËne poslovne terjatve
NajveËji deleæ (84 %) kratkoroËnih poslovnih terjatev predstavljajo terjatve do kupcev, ki so predstavljene v 
nadaljevanju.

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (vkljuËno s terjatvami do kupcev v skupini) so se zmanjπale za 32 
% v primerjavi s stanjem na zadnji dan primerljivega leta, na kar je vplivalo predvsem zmanjπanje zaraËu-
nanih carinskih dajatev po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Med poslovne terjatve do kupcev smo v letu 
2004 vkljuËili tudi terjatve iz naslova menic (prejetih za poplaËilo naπih terjatev iz poslovanja), ki znaπajo 
na obravnavani preseËni dan, po neodpisani vrednosti, 46.400 tisoË sit.

Pomemben znesek, zaraËunan v korist tretjih oseb, predstavljajo prefakturirane carinske dajatve, ki niso 
sestavni del prihodkov, temveË so prehodna postavka. V strukturi terjatev pomembno vplivajo na njihovo 
viπino. Omenjene carinske dajatve so v primerjavi s preteklim letom padle za 18.975.635 tisoË sit oziroma 
48 % zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.
 
Pregled Ëistih prihodkov od prodaje s prefakturiranimi carinskimi dajatvami v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

1. »isti prihodki od prodaje 29.996.792 29.683.921 101

2. Prefakturirane carinske dajatve 20.212.121 39.187.756 52

3. Skupaj Ëisti prihodki od prodaje s
prefakturiranimi carinskimi dajatvami (1+2)

50.208.913 68.871.677 95

V letu 2004 beleæimo 32-odstotno zmanjπanje kratkoroËnih terjatev do kupcev ob hkratnem zmanjπanju 
Ëistih prihodkov od prodaje s prefakturiranimi carinskimi dajatvami za 5 %.

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen do odvisnih in pridruæenih druæb) v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (bruto) 5.777.739 8.010.130 72

B. Popravek vrednosti terjatev 994.225 1.000.872 99

Neodpisana vrednost (A-B) 4.783.514 7.009.258 68

Odpisanost terjatev (B/A) 17% 12%
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Popravek vrednosti terjatev je oblikovan v viπini 994.225 tisoË sit in je za 6.647 tisoË sit manjπi glede na 
zadnji dan primerljivega leta. PoveËali pa so se odpisi terjatev iz naslova steËajev in prisilnih poravnav, kar 
je povzroËilo prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 80.375 tisoË sit.

Izpostavljenost razliËnemu tveganju pri terjatvah do kupcev obvladujemo z uporabo lastnega bonitetnega 
sistema za domaËe kupce in s preverjanjem bonitetnih ocen, ki jih za tuje kupce pridobivamo pri speciali-
ziranih druæbah. Na podlagi pridobljenih informacij zahtevamo za komitente slabπih bonitetnih razredov 
instrumente za zavarovanje plaËil (menice, banËne garancije, hipoteke, zastavne pravice na premiËninah 
in poroπtva).

Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev (razen do odvisnih in pridruæenih druæb) po roËnosti

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. Ind 04/03

Nezapadlo 3.631.527 63% 5.348.078 67% 68

Zapadlo od 0 do 30 dni 745.610 13% 1.267.202 16% 59

Zapadlo od 31 do 60 dni 216.681 4% 253.205 3% 86

Zapadlo od 61 do 90 dni 81.634 1% 205.913 3% 40

Zapadlo nad 91 dni 1.102.288 19% 935.731 12% 118

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 5.777.739 100% 8.010.129 100% 72

VeËji del terjatev, zapadlih nad 91 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvrπbe, toæbe, steËaje, prisilne porav-
nave).

Pojasnilo 8: KratkoroËne finanËne naloæbe v tisoË SIT

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. Ind 04/03

KratkoroËne finanËne naloæbe 2.290.659 100% 2.824.244 100% 81

1. KratkoroËna posojila podjetjem skupine 1.099.421 48% 1.333.751 47% 82

2. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 1.191.238 52% 1.490.493 53% 80

KratkoroËne naloæbe v delnice drugih podjetij 815.397 36% 1.056.849 37% 77

KratkoroËna posojila drugim podjetjem 127.012 6% 171.766 6% 74

KratkoroËni depoziti 167.820 7% 0% -

Druge kratkoroËne naloæbe 81.009 4% 261.878 9% 31

Enako kot pri dolgoroËnih tudi pri kratkoroËnih finanËnih naloæbah v letu 2004 ni bilo razlogov za slabitev.

KratkoroËnih finanËnih naloæb, pri katerih je bila dokazana poπtena vrednost veËja od njihove knjigovod-
ske vrednosti, ne krepimo, ampak le razkrivamo njihovo poπteno vrednost. Poπtena vrednost kratkoroËnih 
finanËnih naloæb v delnice drugih podjetij, ki kotirajo na borzi, in kratkoroËnih naloæb v vzajemne sklade je 
bila na obravnavani preseËni dan za 575.410 tisoË sit viπja od njihove knjigovodske vrednosti.

KratkoroËne finanËne naloæbe so se v poslovnem letu 2004 zmanjπale za 19 %, v najveËji meri zaradi 
zmanjπanja kratkoroËnih posojil druæbam v skupini. Druæba izkazuje 1.099.421 tisoË sit posojil, danih 
podjetjem v skupini (najveËji deleæ posojil odpade na druæbi Intereuropa IT d.o.o., Koper, in Intereuropa 
d.o.o, Zagreb). Ostale kratkoroËne finanËne naloæbe predstavljajo naloæbe v delnice in vzajemne sklade ter 
posojila.
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Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kratkoroËnih finanËnih naloæbah v odvisne druæbe upravljamo 
skozi visok odstotek lastniπtva. Tveganje zmanjπanja vrednosti drugih finanËnih naloæb poskuπamo zniæati 
z njihovo razprπenostjo.

Pojasnilo 9: Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina

Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina znaπajo 135.347 tisoË sit in predstavljajo tolarska in devizna 
sredstva na raËunih, depoziti na vpoklic, denarna sredstva v blagajni, prejete Ëeke in denar na poti. Vzroke 
poveËanj in zmanjπanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2004 prikazuje izkaz finanËnega izida druæbe.

Pojasnilo 10: Aktivne Ëasovne razmejitve

Aktivne Ëasovne razmejitve so na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2004 pripoznane v vrednosti 604.755 tisoË 
sit. V najveËji meri predstavljajo direktne stroπke, ki πe niso zaraËunani in jih izkazujemo kot kratkoroËno 
odloæene stroπke.

Pojasnilo 11: ZunajbilanËna sredstva 

ZunabilanËna sredstva imajo protipostavko v zunajbilanËnih obveznostih, ki jih razËlenjujemo na enak na-
Ëin kot zunajbilanËna sredstva. Podrobnejπa Ëlenitev je podana pri pojasnilu zunajbilanËnih obveznosti.

Obveznosti do virov sredstev

Pojasnilo 12: Kapital

Kapital izraæa lastniπko financiranje druæbe in je z vidika druæbe njena obveznost do lastnikov.
 v tisoË SIT

31. 12. 2004 Str. 31. 12. 2003 Str. ind 04/03

a. Kapital 35.451.075 100% 34.628.583 100% 102

I. Osnovni kapital 7.902.413 22% 8.011.377 23% 99

II. Kapitalske rezerve 2.148.636 6% 2.039.672 6% 105

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 8% 2.659.005 8% 100

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.069.548 28% 9.364.694 27% 108

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 1.970.013 6% 2.863.578 8% 69

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 10.701.460 30% 9.690.257 28% 110

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 27% 9.690.225 28% 100

2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 1.011.235 3% 32 0% -

Gibanje kapitala v letu 2004 prikazuje izkaz gibanja kapitala. Osnovni kapital se je v letu 2004 zmanjπal za 
nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v vrednosti 108.964 tisoË sit.6 V skladu z Zakonom o gospo-
darskih druæbah in Slovenskimi raËunovodskimi standardi smo za celotni nominalni znesek umaknjenih 
delnic poveËali kapitalske rezerve. Za knjigovodsko vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 197.236 
tisoË sit pa smo zmanjπali preneseni Ëisti dobiËek.7 

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala se je v letu 2004 poveËal za 1.009.972 tisoË sit iz naslova 
vrednotenja naloæb v odvisne druæbe po kapitalski metodi, tako da se za pripadajoËi Ëisti dobiËek odvisnih 
druæb poveËa posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami.

6.  SkupπËina druæbe Intereu-
ropa d.d. je na svojem 
zasedanju dne 2. 7. 2004 
pooblastila upravo druæbe, 
da pridobi 54.482 predno-
stnih prosto prenosljivih 
delnic z nominalno vred-
nostjo ene delnice 2.000 
SIT po ceni 3.620,21 SIT za 
delnico in jih po pridobitvi 
umakne. 

7.  »isti dobiËek poslovnega 
leta 2001.
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PoveËanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova pripadajoËih
Ëistih dobiËkov odvisnih druæb v tisoË SIT

% lastniπtva PripadajoËi Ëisti dobiËek 

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 99,94% 597.716

Schneider & Peklar GmbH, Wien 100% 140.054

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 89,29% 110.821

Interagent, d.o.o., Koper 100% 69.307

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 51% 51.176

Interzav, d.o.o., Koper 71,28% 12.929

TEK ZTS d.o.o., Uægorod 66,67% 10.054

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje 99,56% 10.039

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu 67,60% 3.860

Intereuropa-East, d.o.o., Moskva 100% 2.747

A.D.Interjug-AS, Beograd 73,62% 1.269

Skupaj poveËanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 1.009.972

Osnovni kapital druæbe Intereuropa d.d. je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto prenosljivih imenskih 
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 sit. Vse delnice so v celoti vplaËane.

Navadne delnice so 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.

Navadne delnice kotirajo na Ljubljanski borzi od 12. 1. 1998 z oznako iekg. Borzna cena ene navadne delnice 
na dan 31. 12. 2003 je bila 5.384,46 sit, na dan 31. 12. 2004 pa je znaπala 7.442,06 sit. Njena knjigovodska 
vrednost na dan 31. 12. 2003 je bila 4.368,24 sit, na dan 31. 12. 2004 pa 4.486,11 sit.

Na dan 31. 12. 2004 ima druæba πe za 389.892 tisoË sit odobrenega in neizkoriπËenega kapitala. V poslov-
nem letu 2004 druæba ni izdala delnic za odobreni kapital. 

Druæba nima odkupljenih lastnih delnic in tudi druge druæbe v skupini niso lastnice njenih delnic.

Sploπnega prevrednotenja kapitala (v skladu s srs 8.28) nismo opravili, ker se je v letu 2003 teËaj evra do tolarja 
poveËal za manj kot 5,5 %. Skladno s srs 8.40 posebej razkrivamo poslovna izida, izraËunana na podlagi sploπnega 
prevrednotenja zaradi ohranitve kupne moËi kapitala v evru in na podlagi rasti cen æivljenjskih potrebπËin.

Ob upoπtevanju sploπnega prevrednotenja kapitala zaradi ohranjanja kupne moËi v evru bi bil doseæen 
poslovni izid manjπi za 881.346 tisoË sit, ob upoπtevanju rasti cen æivljenjskih potrebπËin pa bi bil poslovni 
izid manjπi za 399.459 tisoË sit. 

Pojasnilo 13: Rezervacije

Na dan bilance stanja ima druæba πe 1.581.306 tisoË sit neizkoriπËenih dolgoroËnih rezervacij. »rpanje (od-
pravo oziroma porabo) rezervacij prikazujemo v naslednji tabeli:
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 v tisoË SIT

 31. 12. 2003 »rpanje dolgoroËnih 
rezervacij v letu 2004

31. 12. 2004

DolgoroËne rezervacije iz naslova finanËnega najema 3.317 -2.207 1.110

DolgoroËne rezervacije iz naslova dane banËne garancije
v korist kupcev delnic druæbe Si.mobil d.d. zaradi
morebitnega zahtevka po vraËilu kupnine

1.288.484 -1.288.484 0

DolgoroËne rezervacije iz naslova slabega imena, nastalega
v letu 2001 ob pripojitvi druæbe STC d.d., Celje

346.137 -173.068 173.069

DolgoroËne rezervacije iz naslova slabega imena, nastalega
v letu 2003 ob pripojitvi druæbe STTC d.d., Maribor

1.419.195 -354.799 1.064.396

DolgoroËne rezervacije za prekvalifikacijo preseænih delavcev 
zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo

12.434 -12.434 0

DolgoroËne rezervacije za odpravnine preseænim delavcev
zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo

724.928 -409.912 315.016

Ostale dolgoroËne rezervacije 29.188 -1.473 27.715

Skupaj 3.823.683 -2.242.377 1.581.306

DolgoroËne rezervacije iz naslova finanËnega najema odpravljamo v dobro finanËnih prihodkov v skladu s 
pogodbo o finanËnem najemu.

DolgoroËne rezervacije iz naslova dane banËne garancije v korist kupcev delnic druæbe Si.mobil d.d. zaradi 
morebitnega zahtevka po vraËilu kupnine 
DolgoroËne rezervacije, v znesku 832.775 tisoË sit, ki so bile oblikovane v letu 2001 iz naslova realizacije 
prve tranπe prodaje delnic druæbe Si.mobil d.d. in izdane garancije ter dolgoroËne rezervacije v znesku 
455.709 tisoË sit, oblikovane v letu 2002 na osnovi podpisa dodatka k Pogodbi o izdaji garancije v zvezi 
s prodajo delnic druæbe Si.mobil d.d. Na podlagi te pogodbe in dodatka k pogodbi je bila izdana banËna 
garancija s strani Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v korist kupcev delnic druæbe Si.mobil d.d. v viπini 
18.676 tisoË eur z veljavnostjo do 27. 2. 2006. Druæba Intereuropa d.d. je kot zavarovanje za izdano garanci-
jo banke zastavila denarni depozit v viπini 40 % kupnine. Stroπki izdane garancije so bremenili kupca delnic 
druæbe Si.mobil d.d. Garancija je bila izdana zaradi sodnega spora, ki ga je sproæila druæba Digitel za od-
vzem koncesije druæbi Si.mobil d.d. V poslovnem letu 2004 smo zaradi predËasne vrnitve banËne garancije 
Nove Ljubljanske banke d.d. oblikovane dolgoroËne rezervacije iz tega naslova, sprostili v prihodke. Na ta 
naËin ne izkazujemo veË stanja postavke na obravnavani preseËni dan.

DolgoroËne rezervacije iz naslova slabega imena sproπËamo med druge poslovne prihodke sorazmerno po 
20-odstotni letni stopnji.

DolgoroËne rezervacije za prekvalifikacijo preseænih delavcev zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo smo 
v celoti porabili.

NeizkoriπËene dolgoroËne rezervacije za odpravnine preseænim delavcev zaradi vstopa Slovenije v Evrop-
sko unijo v viπini 315.016 tisoË sit smo prenesli v poslovno leto 2005.

Druge dolgoroËne rezervacije se nanaπajo na brezplaËno pridobljena opredmetena osnovna sredstva. Od-
pravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov po 5-odstotni letni amortizacijski stopnji.
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Pojasnilo 14: FinanËne in poslovne obveznosti

FinanËne in poslovne obveznosti predstavljajo zunanje finanËne vire in znaπajo na dan bilance stanja 21 
% vseh obveznosti do virov sredstev. Navedenih obveznosti nimamo zavarovanih s stvarnim jamstvom 
(zastavno pravico).

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank v viπini 1.206.888 tisoË sit se nanaπajo na dolgoroËne devizne 
kredite pri bankah v dræavi z odplaËilno dobo od 2 do 7 let po datumu bilance stanja. Krediti so odobreni z 
gibljivo obrestno mero euribor, poveËano za povpreËno fiksno maræo 0,74 %. 

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank glede na vrsto zavarovanja  v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane (z menicami) 1.206.888 954.173 126

Nezavarovane

Skupaj 1.206.888 954.173 126

DolgoroËne finanËne obveznosti do bank po zapadlosti  v tisoË SIT

31. 12. 2004

Zapadlost od 1 do 2 leti 335.640

Zapadlost od 2 do 3 leta

Zapadlost od 3 do 4 leta 161.827

Zapadlost od 4 do 5 let

Zapadlost nad 5 let 709.421

Skupaj 1.206.888

Gibanje dolgoroËnih finanËnih obveznosti do bank v letu 2004  v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Stanje na dan 1. 1. 2004 954.173 293.591 325

PoveËanja (a+b) 754.727 1.072.288 70

a. Nova posojila 743.268 1.063.634 70

b. TeËajne razlike 11.459 8.654 132

Zmanjπanje za kratkoroËni del dolgoroËnih finanËnih obveznosti 502.012 411.706 122

Stanje na dan 31. 12. 2004 1.206.888 954.173 126

DolgoroËne poslovne obveznosti izkazujemo v viπini 4.479 tisoË sit.

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti

KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v viπini 2.859.345 tisoË sit sestavljajo predvsem kratkoroËne 
kreditne linije pri bankah v dræavi s povpreËno obrestno mero 4,25 % , ki nam sluæijo za uravnavanje tekoËe 
likvidnosti. KratkoroËni del dolgoroËnih kreditov predstavlja 502.012 tisoË sit. 
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KratkoroËne finanËne obveznosti do bank glede na vrsto zavarovanja  v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 Ind 04/03

Zavarovane (z menicami) 2.859.345 1.849.806 155

Nezavarovane

Skupaj 2.859.345 1.849.806 155

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov znaπajo 121.526 tisoË sit in se nanaπajo na prejete 
predujme s strani kupcev.

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (vkljuËno do dobaviteljev v skupini) znaπajo 4.672.029 
tisoË sit. Z banËno garancijo so zavarovane le obveznosti za carinske dajatve, ki znaπajo 645.459 tisoË sit. 
Ostalim dobaviteljem instrumentov za zavarovanje plaËil ne izstavljamo, kar lahko pripiπemo naπi dobri 
bonitetni oceni. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2003 so se kratkoroËne poslovne obveznosti do doba-
viteljev zmanjπale za 707.407 tisoË sit predvsem zaradi zmanjπanja zaraËunanih carinskih dajatev po vsto-
pu Republike Slovenije v Evropsko unijo. PoslediËno so se zmanjπale tudi terjatve do kupcev.

KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih znaπajo 265.797 tisoË sit in predstavljajo kratkoroËno posojilo 
poslovnega partnerja, ki ni zavarovano in je vezano na poslovno sodelovanje.

KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih se v viπini 694.311 tisoË sit nanaπajo na obveznosti do zaposlen-
cev za plaËe in nadomestila plaË, obveznosti za prispevke in davke in ostale obveznosti.

Pojasnilo 15: Pasivne Ëasovne razmejitve 

Preteæni del pasivnih Ëasovnih razmejitev sestavljajo kratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki. Nanaπajo se 
predvsem na direktne stroπke, ki so bili v obravnavanem poslovnem obdobju zaraËunani kupcem in izka-
zani med prihodki, niso pa πe izkazani kot stroπki na podlagi vhodnih raËunov dobaviteljev. 

Pojasnilo 16: ZunajbilanËne obveznosti

Kot zunajbilanËne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti iz naslova poroπtev in drugih jamstev, ki 
niso izkazane v bilanci stanja. Na dan 31. 12. 2004 znaπajo 7.318.279 tisoË sit. PoveËanje oziroma zmanjπanje 
potencialnih obveznosti prikazuje naslednja tabela:
  v tisoË SIT

31. 12. 2004 31. 12. 2003 PoveË./zmanj.

Potencialne obveznosti iz naslova banËnih garancij 1.714.489 5.374.639 -3.660.150

Potencialne obveznosti iz naslova danih jamstev za druge druæbe 198.124 559.591 -361.467

Potencialne obveznosti iz naslova danih jamstev za odvisne druæbe 5.315.268 3.598.577 1.716.691

ZunajbilanËne obveznosti do Slovenske razvojne druæbe 90.263 90.847 -584

ZunajbilanËne naloæbe 135 118 17

Skupaj 7.318.279 9.623.772 -2.305.493

Na zmanjπanje potencialnih obveznosti iz naslova banËnih garancij je vplivalo predvsem prenehanje veljav-
nosti garancije Nove Ljubljanske banke d.d., izdane v korist kupca delnic Si.mobil, ker se je druæba Mobil-
kom ag & co kg odloËila, da predËasno vrne garancijo.
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Od skupnega zneska potencialnih obveznosti je 285.258 tisoË sit kratkoroËnih in 7.033.021 tisoË sit dolgo-
roËnih potencialnih obveznosti. Potencialne obveznosti z rokom zapadlosti v plaËilo, daljπim od petih let, 
se nanaπajo na dana jamstva za odobrene dolgoroËne kredite odvisnim druæbam:

-  Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb (v viπini 1.476.817 tisoË sit z rokom zapadlosti v plaËilo 9. 6. 
2010 in v viπini 1.558.329 tisoË sit z rokom zapadlosti 1. 3. 2011), in

-  Intereuropa rtc d.d. Sarajevo (v viπini 479.486 tisoË sit). 

Temeljni kazalniki v tisoË SIT

2004 2003 Ind. 04/03

1. sredstva=obveznosti do virov sredstev 47.831.734 48.741.419 98

2. »isti dobiËek v poslovnem letu 1.970.013 2.863.578 69

3. Osnovna sredstva 23.524.952 23.204.127 101

4. Prihodki 32.994.159 32.479.599 102

5. Odhodki 30.581.202 29.069.624 105

6. DolgoroËne finanËne naloæbe 15.300.295 13.968.044 110

7. Dolgoro»ne poslovne terjatve 9.794 21.928 45

8. Kapital 35.451.075 34.628.583 102

9. PovpreËni kapital (brez Ëistega poslovnega izida poslovnega leta) 
- izraËunan na podlagi otvoritvenega in konËnega stanja

34.054.823 32.606.237 104

10. Vsota dividend za poslovno leto 1.896.579 1.738.531 109

11. PovpreËni osnovni kapital - izraËunan na podlagi otvoritvenega in 
konËnega stanja

7.956.895 7.956.895 100

12. DolgoroËni dolgovi 1.211.367 1.036.461 117

13. DolgoroËne rezervacije 1.581.306 3.823.683 41

14. ©tevilo navadnih in prednostnih delnic (na bilanËni preseËni dan) * 7.902.413 8.011.377 99

15. PovpreËno πtevilo navadnih delnic 7.902.413 7.902.413 100

16. Likvidna sredstva (dobroimetje pri bankah, Ëeki, gotovina, 
kratkoroËne finanËne naloæbe)

2.426.006 3.047.515 80

17. KratkoroËne obveznosti 8.613.009 8.172.670 105

18. KratkoroËne terjatve 5.954.128 7.681.414 78

19. KratkoroËna sredstva 8.401.732 10.761.756 78

20. Poslovni prihodki 30.638.166 30.467.803 101

21. Poslovni odhodki 30.143.985 28.647.457 105

22. »isti dobiËek za navadne delnice v poslovnem letu 1.970.013 2.862.619 69

22.a »isti dobiËek za prednostne delnice v poslovnem letu 959

Temeljni kazalniki stanja financiranja 

23. Stopnja lastniπkosti financiranja (8/1) 0,74 0,71 104

24. Stopnja dolgoroËnosti financiranja ((8+12+13)/1) 0,80 0,81 99
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 v tisoË SIT

2004 2003 Ind. 04/03

Temeljni kazalniki stanja investiranja 

25. Stopnja osnovnosti investiranja (3/1) 0,49 0,48 103

26. Stopnja dolgoroËnosti investiranja ((3+6+7)/1) 0,81 0,76 106

Temeljni kazalniki vodoravnega finanËnega ustroja

27. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (8/3) 1,51 1,49 101

28. Koeficient neposredne pokritosti kratkoroËnih obveznosti 
(hitri koeficient) (16/17)

0,28 0,37 76

29. Koeficient pospeπene pokritosti kratkoroËnih obveznosti 
(pospeπeni koeficient) ((16+18)/17)

0,97 1,31 74

30. Koeficient kratkoroËne pokritosti kratkoroËnih obveznosti 
(kratkoroËni koeficient) (19/17)

0,98 1,32 74

Temeljni kazalniki gospodarnosti

31. Koeficient gospodarnosti poslovanja (20/21) 1,02 1,06 96

32. Koeficient celotne gospodarnosti (4/5) 1,08 1,12 97

Temeljni kazalniki dobiËkonosnosti

33. »ista dobiËkonosnost kapitala (2/9*100, v %) 5,78 8,78 66

34. Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala (10/11) 0,24 0,22 109

35. Osnovna Ëista dobiËkonosnost navadne delnice (22/15*1000, v SIT) 249,29 362,25 69

Knjigovodska vrednost delnice 

36. Knjigovodska vrednost navadne delnice v SIT (8/15*1000) 4.486,11 4.368,24 103

36.a Knjigovodska vrednost prednostne delnice v SIT 2.000,00 -

* prednostne delnice samo v poslovnem letu 2003
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Ob primerjavi podatkov izkaza poslovnega izida obravnavanega leta s preteklim letom se pri obvladujoËi 
druæbi odraæa vpliv pripojitve druæbe sttc d.d., Maribor, ki smo jo pripojili v mesecu novembru 2003. Ker 
je bila druæba sttc d.d. v letu 2004 naπa odvisna druæba, se njeno poslovanje odraæa v izkazu poslovnega 
izida obvladujoËe druæbe skozi finanËne prihodke iz deleæev v podjetjih v skupini.8 Na primerljive podatke 
v skupinskih izkazih pa ta pripojitev nima vpliva, ker je bila druæba sttc d.d. v letu 2003 kot odvisna druæba 
vkljuËena v skupinske raËunovodske izkaze.

Pojasnilo 17: »isti prihodki od prodaje

»isti prihodki od prodaje v viπini 29.996.792 tisoË sit predstavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev 
in se pripoznajo v celoti ob prodaji.

Na domaËem trgu je bilo ustvarjenih 17.665.653 tisoË sit, na tujem trgu pa 12.331.139 tisoË sit Ëistih prihod-
kov od prodaje.

»isti prihodki od prodaje po poslovnih podroËjih (podroËnih odsekih) v mio SIT

2004 Str. plan
2004

Str. 2003 Str. Ind 04/
plan

Ind 
04/03

1 Kopenski promet 10.401 35% 9.895 36% 9.784 33% 105 106 

2 Terminalske storitve 3.196 11% 2.957 11% 2.272 8% 108 141 

3 Carinske storitve 3.120 10% 2.804 10% 5.695 19% 111 55 

4 Pomorski promet 9.762 33% 8.030 30% 8.606 29% 122 113 

5 ZraËni promet 2.075 7% 1.839 7% 1.805 6% 113 115 

6 Druge storitve 1.444 5% 1.661 6% 1.523 5% 87 95 

Skupaj 29.997 100% 27.187 100% 29.684 100% 110 101 

V letu 2004 smo presegli planske vrednosti za 10 %, lanskoletne vrednosti pa za 1 %. V strukturi Ëistih pri-
hodkov od prodaje predstavljata najveËji deleæ poslovni podroËji pomorski promet in kopenski promet.

Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki predstavljajo preseæek prodajne vred-
nosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo neodpisano vrednostjo v vrednosti 111.685 
tisoË sit in prihodke od odprave dolgoroËnih rezervacij v viπini 527.867 tisoË sit iz naslova slabega imena, ki 
je nastalo ob pripojitvi druæbe stc d.d., Celje (173.068 tisoË sit), ter druæbe sttc d.d., Maribor (354.799 tisoË 
sit), in drugih prihodkov (1.822 tisoË sit).

Stroπki po funkcionalnih skupinah (priloga k izkazu poslovnega izida obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d.)

Glede na to, da uporabljamo obliko izkaza poslovnega izida upoπtevajoË razliËico I, prikazujemo vse stroπke 
poslovanja tudi po funkcionalnih skupinah, in sicer loËeno za naslednje kategorije: nabavna vrednost pro-
danega blaga, proizvajalni stroπki prodanih storitev, stroπki prodajanja in stroπki sploπnih dejavnosti; vse z 
vπtetimi ustreznimi stroπki amortizacije.

8.  V skladu z raËunovodsko 
usmeritvijo pripoznavanja 
uËinka prevrednotenja 
finanËnih naloæb v kapital 
odvisnih druæb v letu 2003.
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  v tisoË SIT

2004 2003 Ind.04/03

Nabavna vrednost prodanega blaga

Proizvajalni stroπki prodanih storitev 25.666.569 24.203.565 106

Stroπki prodajanja 1.102.869 1.095.667 101

Stroπki sploπnih dejavnosti 3.374.547 3.348.225 101

Skupaj 30.143.985 28.647.457 105

Stroπki prodajanja in sploπnih dejavnosti so se nekoliko poveËali. Zmanjπevanje stroπkov se v primerjavi z 
zmanjπevanjem prodaje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo pojavlja z zamikom.

Stroπki in odhodki

Stroπki in odhodki druæbe so se v obravnavanem poslovnem letu poveËali za 5 %, k Ëemur so najveË prispe-
vali stroπki blaga, materiala in storitev, ki izkazujejo poveËanje za 1.870.463 tisoË sit.
  v tisoË SIT

2004 Str. 2003 Str. Ind 04/03

1 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b) 22.811.465 76% 20.941.002 73% 109

a Stroπki porabljenega materiala 553.448 2% 512.341 2% 108

b Stroπki storitev 22.258.017 74% 20.428.661 71% 109

2 Stroπki dela (a+b+c) 5.375.524 18% 5.654.758 20% 95

a Stroπki plaË 3.664.247 12% 3.892.101 14% 94

b Stroπki socialnih zavarovanj 613.107 2% 656.202 2% 93

c Drugi stroπki dela 1.098.170 4% 1.106.455 4% 99

3 Odpisi vrednosti (a+b) 1.618.100 5% 1.846.962 6% 88

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

1.537.725 5% 1.610.528 6% 95

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

80.375 0% 236.434 1% 34

4 Drugi poslovni odhodki 338.896 1% 204.735 1% 166

5 Stroπki in odhodki (1 do 4) 30.143.985 100% 28.647.457 100% 105

Pojasnilo 18: Stroπki blaga, materiala in storitev

V postavko sodijo stroπki porabljenega materiala in stroπki storitev in v strukturi odhodkov predstavljajo 
76-odstotni deleæ. NajveËji porast so dosegli stroπki storitev, in sicer za 1.829.356 tisoË sit in predstavljajo 
74 % celotnih odhodkov in stroπkov druæbe.
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Stroπki materiala v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Stroπki materiala za vzdræevanje in ËiπËenje 25.378 24.832 102

Stroπki goriva 106.433 83.797 127

Stroπki porabljene vode 16.977 13.978 121

Stroπki kuriva za ogrevanje 239.039 165.507 144

Stroπki literature in pisarniπkega materiala 165.620 224.227 74

Stroπki materiala skupaj 553.448 512.341 108

Udeleæbo v stroπkih porabljenega materiala so najbolj popravili stroπki kuriva za ogrevanje, ki kaæejo pove-
Ëanje za 73.532 tisoË sit.

Stroπki storitev v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Direktni stroπki 19.588.269 18.084.896 108

Telefonski stroπki 167.646 186.245 90

Stroπki vzdræevanja 260.196 161.500 161

Stroπki najemnin 111.180 101.580 109

Zavarovalne premije 119.629 106.074 113

Reprezentanca in oglaπevanje 163.572 189.063 87

Stroπki izobraæevanja 32.872 40.663 81

Ostali stroπki storitev 1.814.653 1.558.640 116

Stroπki storitev 22.258.017 20.428.661 109

Izmed stroπkov storitev predstavljajo 88-odstotni deleæ direktni stroπki, v celotnih stroπkih in odhodkih pa 
74-odstotni deleæ. Stroπki storitev so porasli za 9 %, k takemu poveËanju pa so najveË prispevali direktni 
stroπki, ki beleæijo poveËanje za 1.503.373 tisoË sit.

Pojasnilo 19: Stroπki dela

Stroπki dela v vrednosti 5.375.524 tisoË sit so se v primerjavi z letom 2003 zmanjπali za 5 %, v najveËji meri 
zaradi prestrukturiranja druæbe, posledice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. V strukturi odhod-
kov predstavljajo 18 %.
 v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Stroπki plaË 3.664.247 3.892.101 94

Stroπki socialnih zavarovanj 613.107 656.202 93

Drugi str. dela 1.098.170 1.106.455 99

Regres 205.423 206.242 100

Prevoz in prehrana 524.702 533.721 98

Ostali stroπki dela 368.046 366.492 100

Stroπki dela 5.375.524 5.654.758 95
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Stroπki plaË v viπini 3.664.247 tisoË sit predstavljajo:

-  plaËe, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku in
-  nadomestila plaË, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zapos-

lencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni podjetje (to so neto plaËe in davek ter 
obvezne dajatve za socialno varnost iz plaË).

Stroπki socialnih zavarovanj v vrednosti 613.107 tisoË sit predstavljajo dajatve podjetja za socialno varnost, 
ki so obveznosti podjetja, odvisne od kosmatih plaË (prispevki delodajalca za socialno varnost).

Drugi stroπki dela znaπajo 1.098.170 tisoË sit, predstavljajo pa:

-  dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plaËani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v 
neposredni zvezi s poslovanjem,

-  davek na izplaËane plaËe,
-  odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju,
-  jubilejne nagrade,
-  regres za letni dopust in
-  povraËila zaposlencem (zneski za prevoz na delo, zneski za prehrano med delom in drugi prejemki zapos-

lencev).

Prejemki Ëlanov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualni pogodbi v letu 2004 v tisoË SIT

Prejemki za leto 2004 Deleæ v dobiËku Sejnine Skupaj

Uprava

Joæe Kranjc 35.517 8.376 43.893

Radovan Vrabec 31.604 7.448 39.052

Milan Jelenc 31.024 7.376 38.400

Milan KureliË 29.709 6.705 36.414

Vladimir PetraviË 26.353 6.149 32.502

Skupaj uprava 154.207 36.054 190.261

Nadzorni svet

Livij Jakomin 5.025 582 5.607

Tufek Tadej 1.349 263 1.612

Naberπnik Drago 2.697 663 3.360

LeniË Joæe 1.349 255 1.604

Parovel Ivanka 2.473 2.473

KonËnik Anton 1.349 1.349

GaËnik Boris 1.349 1.349

Marina Rus 2.697 497 3.194

BabiË Maksimiljan 225 630 855

Klampfer Zoran 2.697 892 3.589

Gortan Ernest 213 213

Skupaj Nadzorni svet 21.210 3.995 25.205

Zaposleni po individualnih pogodbah 455.676 455.676

Skupaj 609.883 57.264 3.995 671.142
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Zasluæki pripadajo zaposlencem med njihovim sluæbovanjem ali po koncu njihovega sluæbovanja. Med 
njihovim sluæbovanjem so to: plaËe, nadomestila plaË in njim sorodne postavke, po koncu sluæbovanja pa 
predvsem odpravnine in pokojnine.

Na osnovi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plaË v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 smo usk-
ladili plaËe zaposlencev po kolekivni pogodbi ob izplaËilu plaË za mesec avgust v znesku 5.000,00 sit.

Pojasnilo 20: Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti vsebujejo amortizacijo neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev v viπini 1.537.725 tisoË sit ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 
80.375 tisoË sit. Postavka kaæe padec za 12 %, in sicer amortizacije in prevrednotovalnih odhodkov za 5 % in 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih kar za 66 %. 
 v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Odpisi vrednosti (a+b) 1.618.100 1.846.962 88

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm-
etenih dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

1.537.725 1.610.528 95

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 80.375 236.434 34

Pojasnilo 21: Drugi poslovni odhodki v tisoË SIT

2004 2003 Ind 04/03

Prispevek za mestno zemljiπËe 238.601 122.752 194

Donacije 7.433 6.189 120

Ostali poslovni odhodki 92.862 75.794 123

Drugi poslovni odhodki 338.896 204.735 166

NajveËji deleæ drugih poslovnih odhodkov predstavljajo plaËani prispevki za mestno zemljiπËe, ki pomenijo 
dobrih 70 % postavke (nove odloËbe in pridobitve). Ostali del drugih poslovnih odhodkov sestavljajo razne 
dajatve, ki niso odvisne od poslovnega rezultata (prispevek za onesnaæeno vodo, prispevek za Gospodarsko 
zbornico, razne Ëlanarine zdruæenjem, πtipendije dijakom in πtudentom ter drugi stroπki). V primerjavi s 
preteklim letom so porasli za 134.161 tisoË sit.

Pojasnilo 22: FinanËni prihodki iz deleæev

FinanËni prihodki iz deleæev znaπajo 1.968.437 tisoË sit in so veËji od lansko leto izkazanih za 42 %. 

FinanËnih prihodkov iz deleæev v podjetjih v skupini v letu 2004 ne izkazujemo zaradi spremembe raËu-
novodske usmeritve. V primerljivem letu so znaπali 908.392 tisoË sit in so predstavljali finanËne prihodke 
iz deleæev, vrednotenih po kapitalski metodi. To so prihodki iz naslova sorazmernega dela Ëistega dobiËka 
odvisnih druæb, ki pripada obvladujoËi druæbi. UËinke prevrednotenja dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvi-
sne druæbe izkazujemo v prevrednotovalnem popravku kapitala.
Pregled odvisnih druæb s pripadajoËimi Ëistimi dobiËki je predstavljen v preglednici “deleæi v podjetjih v sku-
pini” v pojasnilu 4 bilance stanja. OdloËitev za spremembo raËunovodske usmeritve gre pripisati dejstvu, 
da bomo prevzeli priporoËila Mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja, ki obstojeËega naËina 
pripoznavanja dolgoroËnih finanËnih naloæb v kapital odvisnih druæb po kapitalski metodi ne dopuπËajo.



132 133

Predstavitev uËinka spremenjene raËunovodske usmeritve za leto 2003

UËinek spremenjene raËunovodske usmeritve je viden v doseæenih finanËnih prihodkih iz deleæev v 
podjetjih v skupini razen v pridruæenih podjetjih, ki so manjπi za 908.392 tisoË sit, znesek pa poveËuje 
postavko prevrednotovalnega popravka kapitala v isti viπini. Doseæeni Ëisti poslovni izid obraËunskega ob-
dobja je za 32 % oziroma za omenjeni znesek niæji. Sprememba raËunovodske usmeritve na davËno bilanco 
za poslovno leto 2003 nima vpliva.

Izsek izkaza poslovnega izida za leto 2003  v tisoË SIT

2003 2003

Kapitalska metoda -
uËinek v PRIHODKE

 Kapitalska metoda -
uËinek v KAPITAL* 

Ind. 

Poslovni izid iz poslovanja 1.820.346  1.820.346  100 

8. FinanËni prihodki iz deleæev 1.381.841 473.449  34 

a) FinanËni prih. iz deleæev v podjetjih v skupini 
razen v pridruæenih podjetjih

908.392

b) FinanËni prih. iz deleæev v pridruæenih podjetjih

c) Drugi finanËni prihodki iz deleæev 473.449  473.449  100 

9. FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 36.552  36.552  100 

10. FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 585.262  585.262  100 

11. FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih 
finanËnih naloæb

311.256  311.256  100 

a) Prevredn. fin. odh. pri fin. naloæbah v podj. v skupini 
razen v pridr. podj.

311.095  311.095  100 

b) Prevredn. fin. odhodki pri fin. naloæbah v pridruæena podjetja

c) Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 161  161  100 

12. FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 104.538  104.538  100 

13. Poslovni izid iz rednega delovanja 3.408.207  2.499.815  73 

14. Davek iz dobiËka iz rednega delovanja

15. »isti poslovni izid iz rednega delovanja 3.408.207  2.499.815  73 

16. Izredni prihodki 8.141  8.141  100 

17. Izredni odhodki 6.373  6.373  100 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja 1.768  1.768  100 

19. Davek iz dobiËka 546.397  546.397  100 

20. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 2.863.578  1.955.186  68 

* Sprememba raËunovodske usmeritve
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Sprememba pripoznavanja uËinkov vrednotenja dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisne druæbe vpliva na 
postavke znotraj kapitala bilance stanja, saj se na raËun pripoznavanja uËinka v posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala zmanjπa doseæeni Ëisti poslovni izid poslovnega leta za 32 %.

Kapital na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2003   v tisoË SIT

 31. 12. 2003 31. 12. 2003* Ind 03/03*

A. Kapital 34.628.583 34.628.583  100 

I. Vpoklicani kapital 8.011.377 8.011.377  100 

II. Kapitalske rezerve 2.039.672 2.039.672  100 

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005  100 

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 9.364.694 9.364.694  100 

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.863.578 1.955.186  68 

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 9.690.257 10.598.649  109 

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 9.690.225  100 

2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 32 908.424  velik porast 

* Sprememba raËunovodske usmeritve

UËinki spremembe v raËunovodskih izkazih vplivajo tudi na izraËun nekaterih kazalnikov. V spodnji pre-
glednici so primerjani pomembni kazalniki leta 2004 in primerljivega leta 2003 z upoπtevanim uËinkom 
spremembe raËunovodske usmeritve.

IzraËun pomembnejπih kazalnikov 
(upoπtevan uËinek spremembe raËunovodske usmeritve v letu 2003)   v tisoË SIT

2004 2003* Ind. 04/03*

1. »isti dobiËek v poslovnem letu (v tisoË SIT) 1.970.013 1.955.186 101

2. Prihodki (v tisoË SIT) 32.994.159 31.571.207 105

3. PovpreËni kapital (brez Ëistega poslovnega izida poslovnega leta 
- izraËunan na podlagi otvoritvenega in konËnega stanja, v tisoË SIT)

34.054.823 33.060.433 103

4. »isti dobiËek za navadne delnice v poslovnem letu 1.970.013 1.954.227 101

Temeljni kazalniki dobiËkonosnosti

5. »ista dobiËkonosnost kapitala (1/3*100, v % (letni nivo)) 5,78 5,91 98

6. Osnovna Ëista dobiËkonosnost navadne delnice 249,29 247,29 101

* Sprememba raËunovodske usmeritve

Ob upoπtevanju sprememb je vrednost kazalnika Ëista dobiËkonosnost kapitala niæja za 2 %, medtem ko je 
osnovna Ëista dobiËkonosnost navadne delnice viπja za 1 %.

Drugi finanËni prihodki iz deleæev (s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki) so bili doseæeni v viπini 
1.968.437 tisoË sit. Preteæni del te vrednosti predstavlja uresniËene prihodke iz naslova sprostitve dolgo-
roËne rezervacije Si.mobil d.d. (1.288.484 tisoË sit) in prihodke od dividend (223.878 tisoË sit). 

Zaradi predËasne vrnitve garancije Nove Ljubljanske banke druæbe Mobilkom Austria ag & co kg v vred-
nosti eur 18.675.684,49 smo v poslovnem letu 2004 sprostili oblikovane dolgoroËne rezervacije iz naslova 
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prodaje delnic Si.mobil d.d. v vrednosti 1.288.483 tisoË sit, ki so bile oblikovane zaradi morebitnega zahtev-
ka po vraËilu kupnine. Ob sklenitvi pogodbe o prodaji delnic druæbe Si.mobil d.d. smo prodajalci delnic, 
med katerimi je bila z ustreznim deleæem tudi Intereuropa d.d., zagotovili kupcu delnic banËno garancijo 
za zavarovanje obveznosti prodajalcev iz kupoprodajne pogodbe.

Pojasnilo 23: FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev

V okviru postavke izkazujemo druge finanËne prihodke iz dolgoroËnih terjatev viπini 12.490 tisoË sit in 
predstavljajo finanËne prihodke zaradi ohranitve vrednosti dolgoroËnih terjatev do druæb, ki niso zajete v 
skupinske raËunovodske izkaze. 

Pojasnilo 24: FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev 

v vrednosti 335.891 tisoË sit predstavljajo prihodke iz obresti zaraËunanih kupcem, prihodke iz obresti iz 
naslova kratkoroËno in dolgoroËno danih posojil in depozitov ter teËajne razlike iz kratkoroËnih poslovnih 
terjatev.

Pojasnilo 25: FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih terjatev

Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah v podjetja v skupini v viπini 268.005 tisoË sit 
predstavljajo pripadajoËi znesek Ëiste izgube odvisnih druæb: Intereuropa Transport d.o.o. (96.027 tisoË sit) 
Speka spol.s r.o., Praga (39.762 tisoË sit), Intereuropa IT d.o.o. (122.048 tisoË sit) in Intereuropa Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf (10.168 tisoË sit).

Pojasnilo 26: FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti

FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti so 148.336 tisoË sit. Preteæni del postavke v teh odhod-
kih predstavljajo stroπki obresti, finanËni odhodki in teËajne razlike iz naslova kratkoroËnih in dolgoroËnih 
obveznosti.

Pojasnilo 27: Poslovni izid iz rednega delovanja

Rezultat rednih prihodkov in odhodkov je doseæeni poslovni izid iz rednega delovanja v viπini 2.394.658 
tisoË sit.

Poslovni izid iz poslovanja je bil v obravnavanem poslovnem letu doseæen v viπini 494.181 tisoË sit, medtem 
ko je v preteklem letu znaπal 1.820.346 tisoË sit. 

Poslovni izid iz rednega delovanja je bil doseæen v viπini 2.394.658 tisoË sit. Poleg poslovnega izida iz po-
slovanja so k temu prispevale sproπËene dolgoroËne rezervacije iz naslova dane banËne garancije v korist 
kupcev delnic druæbe Si.mobil d.d in drugi uresniËeni prihodki iz naslova obresti ter prihodki od dividend.

Pojasnilo 28: Davek iz dobiËka

UpoπtevajoË pojasnilo 2 k srs 25 Slovenskega inπtituta za revizijo, smo postavki davek iz dobiËka iz rednega 
delovanja in davek iz dobiËka zunaj rednega delovanja zdruæili v skupno postavko “davek iz dobiËka”. 
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DavËna obveznost v letu 2004 v tisoË SIT

2004 2003  Ind 04/03 

1. Prihodki usklajeni z doloËbami ZDDPO  32.994.159  31.200.171 106 

2. Odhodki usklajeni z doloËbami ZDDPO  30.151.190  28.630.774 105 

3. DavËna osnova I (1-2)  2.842.969  2.569.397 111 

4. PoveËanje davËne osnove  179.575  223.917 80 

5. Zmanjπanje davËne osnove  151.586  - 

6. DavËna osnova II (3+4-5)  2.870.958  2.793.314 103 

7. DavËne olajπave:  1.099.183  607.725 181 

od tega: 25 % invest.olajπava za vsa OS razen os.v.  714.735  246.136 290 

od tega: 15 % invest.olajπava za nabavo opreme  55.974  38.475 145 

8. DavËna osnova III (6-7)  1.771.775  2.185.589 81 

9. Davek iz dobiËka (8*25%)  442.944  546.397 81 

10. Viπina meseËnih akontacij  36.912  45.533 81 

11. ObraËun vplaËanih akontacij 2004 
(terjatev za preveË plaËani davek od dobiËka)

 103.456  odloËba 

Poslovno leto 2004 je bilo izjemno, saj je prav na podroËju davËne regulative znaËilna veljavnost starega 
Zakona o davku od dobiËka pravnih oseb, od 1. 5. 2004 dalje pa je v doloËenih Ëlenih zaËel veljati novi Za-
kon o davku od dohodka pravnih oseb, ki v preteænem delu velja od 1. januarja 2005.

Za poslovno leto je izraËunana davËna obveznost v viπini 442.944 tisoË sit. NajveËji uËinek na davËno osno-
vo imajo uveljavljene investicijske olajπave v opredmetena osnovna sredstva (razen v pisarniπko pohiπtvo 
in osebna vozila). Ker smo glede na predhodno leto preplaËali izraËunano davËno obveznost, izkazujemo 
terjatev za preveË plaËani davek v vrednosti 103.456 tisoË sit.

Pojasnilo 29: Doseæeni poslovni izid zunaj rednega delovanja 

je posledica doseæenih izrednih prihodkov in odhodkov. Ti niso pomembna postavka, predstavljajo pa pred-
vsem odπkodnine zavarovalnice in odbitne franπize pri odπkodninskih zahtevkih.

Pojasnilo 30: »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 

je bil doseæen v viπini 1.970.013 tisoË sit.

Pojasnila k izkazu finanËnega izida

Izkaz finanËnega izida sestavljamo upoπtevajoË razliËico II z izhodiπËem v denarnih sredstvih in njihovih 
ustreznikih, kar pomeni, da z gibanjem oziroma spremembo drugih postavk sredstev in obveznosti do 
virov sredstev pojasnjujemo vzroke za spremembo denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v obravna-
vanem obdobju.

SRS 26 loËi finanËne tokove pri poslovanju, naloæbenju in financiranju. Da bi pritoke in odtoke Ëim bolj pri-
bliæali prejemkom in izdatkom, smo iz nominalnih razlik med zaËetno bilanco stanja (na dan 1. 1. 2004) in 
konËno bilanco stanja (na dan 31. 12. 2004) izloËili uËinke prevrednotenja.
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V postavki denarnih sredstev in njihovih ustreznikov smo upoπtevali denarna sredstva v blagajni in takoj 
unovËljive vrednostnice ter dobroimetje pri bankah.

Pojasnilo 31: Prebitek pritokov pri poslovanju

V letu 2004 znaπa prebitek pritokov pri poslovanju 2.238.574 tisoË sit in je skupaj z zaËetnim stanjem 
denarnih sredstev osnova za dejavnost investiranja in financiranja druæbe. V primerjavi s preteklim letom 
so pritoki iz poslovanja veËji zaradi zmanjπanih terjatev, kar ima vpliv tudi na konËni prebitek pritokov pri 
poslovanju nad odtoki.

Pojasnilo 32: Prebitek odtokov pri naloæbenju

Pri naloæbenju ugotovimo prebitek odtokov v viπini 886.914 tisoË sit zaradi veËjih odtokov pri dejavnosti 
zaradi bistvenega vpliva investicij v opredmetena osnovna sredstva od finanËnih prihodkov, ki se tiËejo 
naloæbenja.

Pojasnilo 33: Prebitek odtokov pri financiranju

Dejavnost financiranja v letu 2004 se odraæa v prebitku odtokov pri financiranju v viπini 1.439.584 tisoË 
sit. Razloge za to gre iskati v veËjem zmanjπanju kapitala zaradi izplaËil na osnovi sklepa skupπËine od 
poveËanja finanËnih dolgov.

Pojasnilo 34: KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

KonËno stanje je posledica doseæenega finanËnega izida obdobja in zaËetnega stanja denarnih sredstev in 
njihovih ustreznikov. V primerjavi s preteklim preseËnim stanjem je padlo za 39 %.

Pojasnilo 35: FinanËni izid obdobja

Z upoπtevanjem prebitkov pritokov in odtokov pri poslovanju, naloæbenju in financiranju ugotovimo nega-
tivni finanËni izid obraËunskega obdobja -87.924 tisoË sit, ki zmanjπuje zaËetno osnovo 223.271 tisoË sit.

Pojasnila k izkazu gibanja kapitala

Kapital druæbe Intereuropa d.d. se je v letu 2004 poveËal zaradi:

-  Ëistega poslovnega izida obravnavanega obdobja v viπini 1.970.013 tisoË sit,
-  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z uËinkom vrednotenja dolgoroËnih 

finanËnih naloæb v odvisne druæbe za 1.009.972 tisoË sit,
-  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za pripadajoËe Ëiste dobiËke pridruæenih 

druæb v viπini 1.234 tisoË sit in
-  poveËanja kapitalskih rezerv za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.964 tisoË sit.

Zmanjπal pa se je iz naslova:

-  zmanjπanja osnovnega kapitala za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.964 tisoË sit,
-  zmanjπanja prenesenega Ëistega dobiËka za knjigovodsko vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 

197.236 tisoË sit in
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-  delitve bilanËnega dobiËka za leto 2003 na podlagi sklepa skupπËine z dne 2. 7. 2004, ki je razporedila 
bilanËni dobiËek v viπini 12.228.272 tisoË sit v naslednje namene:
-  za izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto 

viπini 240 sit na delnico:
  a. del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega dobiËka iz leta 1998 v viπini 1.619.417 tisoË sit;
  b. del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega dobiËka iz leta 1993 v viπini 277.162 tisoË sit; kar v skupni 
  viπini znaπa 1.896.579 tisoË sit;
-  del nerazporejenega revaloriziranega Ëistega dobiËka iz leta 1998 v viπini 64.909 tisoË sit za udeleæbo 

uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe;
-  preostali del bilanËnega dobiËka v viπini 10.266.784 tisoË sit pa je ostal nerazporejen.

BilanËni dobiËek poslovnega leta 2004 

Kategorija Znesek v tisoË SIT

A »isti poslovni izid poslovnega leta 1.970.013

B + Preneseni Ëisti dobiËek 10.069.548

C + Zmanjπanje rezerv iz dobiËka 0

» - PoveËanje rezerv iz dobiËka po sklepu uprave 0

D - PoveËanje rezerv iz dobiËka po odloËitvi uprave in nadzornega sveta 0

E =BilanËni dobiËek (a+b+c-Ë-d) 12.039.561

»isti dobiËek poslovnega leta 2004 poveËuje postavko bilanËnega dobiËka, tako da znaπa bilanËni dobiËek 
na dan 31. 12. 2004 12.039.561 tisoË sit.
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Poslovna mreæa
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Poslovne enote koncerna po dræavah Naslov Poπtna πt.
in poπta

Poziv. 
πt.

Telefon Telefaks

Slovenija

Intereuropa, Globalni logistiËni servis, 
delniπka druæba, Koper

Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 10 00 664 26 74

PodroËje predsednika uprave 05 664 12 90 664 12 73

PodroËje πpedicije in logistike 05 664 15 20 664 15 35

PodroËje cestnega in æelezniπkega
transporta

05 664 17 02 664 17 07

PodroËje financ, raËunovodstva,
notranje revizije in  kontrolinga

05 664 13 73 664 13 21

PodroËje kadrovsko - socialnih in
sploπnih zadev

05 664 12 53 664 26 74

Filiale v Sloveniji

Filiala Avio Brnik Brnik 130 4210 Brnik 04 206 28 00 206 28 21

Filiala UPS Brnik 130 4210 Brnik 04 281 12 00 281 12 50

Koper Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 18 71 664 18 70

Celje KidriËeva 30 3000 Celje 03 490 37 70 424 24 36

Maribor Træaπka cesta 53 2000 Maribor 02 332 62 53 332 62 54

Novo mesto Ljubljanska cesta 36 8104 Novo mesto 07 331 62 25 331 62 54

Filiala Celje KidriËeva 38, p.p. 1039 3102 Celje 03 424 21 00 424 21 35

Filiala Jesenice Spodnji Plavæ 6/b 4270 Jesenice 04 588 91 00 588 91 09

Kranj - poslovalnica Gorenjesavska 4 4000 Kranj 04 280 17 10 280 17 29

Filiala Koper Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 15 02 664 15 01

Filiala Ljubljana Letaliπka cesta 35 1001 Ljubljana 01 586 85 00 586 87 09

Novo mesto - poslovalnica »eπËa vas 40 8104 Novo mesto 07 331 62 00 331 62 01

Filiala Maribor Træaπka cesta 53 2001 Maribor 02 420 83 33 332 66 61

Dravograd - poslovalnica Otiπki vrh 25a 2373 ©entjanæ pri 
Dravogradu

02 878 78 14

Murska Sobota - poslovalnica NemËavci 1d 9000 Murska 
Sobota

02 530 83 50 530 83 52

Lendava - poslovalnica Kolodvorska 28 9220 Lendava 02 577 13 27 577 13 28

Filiala Seæana Partizanska 93 6210 Seæana 05 707 01 10 707 01 88

Vrtojba - poslovalnica Mednarodni mejni
prehod Vrtojba 2/b

5290 ©empeter pri 
Gorici

05 330 99 31 330 99 39

AjdovπËina - izpostava Tovarniπka 4c 5270 AjdovπËina 05 366 23 33 366 26 07

Filiala Mejna odprava Mejni prehod Obreæje 8261 Jesenice na 
Dolenjskem

07 495 74 44 495 73 66

Gruπkovje - poslovalnica Mejni prehod Gruπkovje 2286 Podlehnik 02 768 22 81 768 22 91

SrediπËe ob Dravi - izpostava Mejni prehod SrediπËe 
ob  Dravi

2277 SrediπËe
ob Dravi

02 719 11 04 719 11 51

ZavrË - izpostava Mejni prehod  ZavrË 2283 ZavrË 02 761 23 11 761 23 21

Dobovec - izpostava Mejni prehod  Dobovec 3252 Rogatec 03 582 65 15 582 65 15

Metlika - izpostava Mejni prehod Metlika 8330 Metlika 07 305 95 35 305 85 97

Jelπane - poslovalnica Mejni prehod Jelπane 6254 Jelπane 05 788 51 56 788 51 50

Starod Mejni prehod Starod 6244 Podgrad 05 783 56 14 783 54 14

Dragonja - izpostava Mejni prehod Dragonja 6333 Dragonja 05 672 24 93 672 24 94

SoËerga Mejni prehod SoËerga 6272 GraËiπËe 05 657 10 10 657 13 75

Filiala Æelezniπki promet Letaliπka cesta 35 1001 Ljubljana 01 586 87 50 524 55 31

Odvisne druæbe v Sloveniji

Interagent, pomorska agencija d.o.o., 
Koper

Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 16 09 664 16 26
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Poslovne enote koncerna po dræavah Naslov Poπtna πt.
in poπta

Poziv. 
πt.

Telefon Telefaks

Interzav, organizacija za opravljanje 
zavarovalnih poslov, d.o.o. Koper

Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05  664 17 24 664 17 25

Intereuropa Transport, mednarodni
cestni transport d.o.o., Koper

Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 14 43 664 14 55

Ljubljana - poslovalnica BTC - stavba B,
Letaliπka cesta 16

1000 Ljubljana 01 524 04 00 523 48 48

Celje - poslovalnica KidriËeva 38 3000 Celje 03 541 98 54 541 98 53

Maribor - poslovalnica Træaπka cesta 51 2000 Maribor 02 331 61 77 331 74 55

Intereuropa IT, informacijska tehnologija, 
d.o.o., Koper

Vojkovo nabreæje 32 6000 Koper 05 664 13 01 664 12 39

Odvisne druæbe v drugih dræavah

Hrvaπka

Intereuropa Sajam, meunarodno 
otpremniπtvo, d.o.o., Zagreb

Avenija Dubrovnik 15 10020 Zagreb *385  1 65 20 470 65 20 078

Podruænica UPS Avenija Dubrovnik 15 10020 Zagreb *385  1 65 21 077 65 20 912

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., 
Zagreb

Josipa LonËara 3 10000 Zagreb *385 1 39 00 666 39 00 777

Podruænica Zagreb Josipa LonËara 3 10090 Zagreb *385 1 37 80 555 37 80 595

Zagreb - poslovno mjesto Æitnjak Slavonska avenija bb 10000 Zagreb “ 24 04 398 24 04 399

Zagreb - poslovno mjesto Jankomir Jankomir 25 10000 Zagreb “ 34 96 560 34 96 561

Zagreb - poslovno mjesto Zapadni kolodvor Vodovodna 20 a 10000 Zagreb “ 36 43 560 36 43 560

Zagreb - poslovno mjesto Ranæirni kolodvor JakuπevaËka cesta bb
i Poπta

10000 Zagreb “ 66 07 885 66 07 885

Zagreb - poslovno mjesto Josipa LonËara Josipa LonËara bb 10000 Zagreb “ 37 80 559

GraniËna podruænica Macelj Macelj 49227 Macelj *385 
49

37 90 43 37 90 35

Krapina - poslovno mjesto Æutnica Æutnica bb 49000 Krapina *385 
49

37 11 43 300 269

GraniËna podruænica Bregana Bregana, Autoput bb 10432 Bregana *385 1 33 76 434 33 76 435

Ispostava Pleso Pleso bb 10150 Pleso *385 1 62 65 129 62 65 964

Ispostava Karlovac GunduliÊeva 8 47000 Karlovac *385 
47

61 37 27 61 37 25

Poslovnica Kutina Metanska bb 44320 Kutina *385 
44

68 29 63 68 29 65

Nova Gradiπka - Poslovno mjesto
Nova Gradiπka

Matije Antuna
RelkoviÊeva 13

35400 Nova 
Gradiπka

*385 
35

36 12 31 36 12 28

Sisak - Poslovno mjesto Sisak Rimska 29 44000 Sisak *385 
44

52 15 80 52 11 88

Podruænica Varaædin Vilka Novaka 48c 42000 Varaædin *385 
42

30 56 00 35 07 61

Referada Ludbreg KoprivniËka bb 42230 Ludbreg *385 
42

30 67 33 81 93 32

GraniËna podruænica
Dubrava Kriæovljanska 

Cestica 42208 Cestica *385 
42

73 90 88 73 90 90

Poslovnica »akovec Carinski odvojak bb 40000 »akovec *385 
40

32 83 75 32 83 74

GraniËna podruænica GoriËan GraniËni prijelaz
GoriËan

40324 GoriËan *385 
40

60 80 18 60 80 19

Poslovnica Koprivnica Ivana »esmiËkog 9 48000 Koprivnica *385 48 64 70 46 64 70 44

Bjelovar - Poslovno mjesto Bjelovar Vukovarska bb      43000 Bjelovar *385 
43

21 42 32 21 42 34

Virovitica - Poslovno mjesto Virovitica VinkovaËka cesta 14 33000 Virovitica *385 
33

72 56 62 72 56 63

Podruænica Rijeka Draæice (Zamet) 123 b 51000 Rijeka *385
51

66 69 65 66 69 31
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Poslovne enote koncerna po dræavah Naslov Poπtna πt.
in poπta

Poziv. 
πt.

Telefon Telefaks

Pula - poslovno mjesto Pula 52000 Pula         *385 
52

39 38 50 39 38 51

Podruænica Osijek Ulica Jablanova 33 31000 Osijek *385 
31

29 78 70 29 88 96

BeliπÊe - Poslovno mjesto Trg A. StarËeviÊa 1 31551 BeliπÊe *385 
31

66 53 09 66 53 10

Donji Miholjac - Poslovno mjesto Donji Miholjac 31540
Donji Miholjac

*385 
31

63 32 50 63 23 71

Poslovnica Slavonski Brod Dr. Mile Budaka 1 35000
Slavonski Brod

*385 
35

44 45 49 44 47 44

Poæega - Poslovno mjesto Poæega OsjeËka 19a 34000 Poæega *385 
34

27 48 59 27 48 56

Æupanja - Poslovno mjesto Æupanja BraÊe RadiÊa bb 32270 Æupanja *385 
32

83 91 74 83 91 75

Podruænica Split Put sjeverne luke bb 21000 Split *385 
21

50 86 88 50 86 99

PloËe - Poslovno mjesto PloËe Kralja Tomislava bb 20340 PloËe *385 
20

67 89 05 67 99 36

Split - odjel IPD Put Duja bb 21000 Split *385 
21

50 88 32 50 88 32

Dubrovnik - Poslovno mjesto Dubrovnik Andrije Hebranga bb 20207 Dubrovnik *385 
20

31 34 97 31 34 98

Poslovnica Zadar Gaæenice bb 23000 Zadar *385 
23

34 29 00 34 29 15

Bosna in Hercegovina

Intereuropa RTC, Meunarodna
πpedicija, skladiπtenje, pretovar
i transport d.d. Sarajevo

Ulica HaliloviÊi br. 12 71000 Sarajevo *387 
33

46 81 53 46 81 53

Oraπje - filijala Carinski terminal bb 76270 Oraπje *387 
31

71 39 95 71 39 95

BihaÊ - filijala Repuπine bb 77000 BihaÊ *387 
37

32 81 39 32 81 38

Tuzla - filijala Mitra TrifunoviÊa
br. 122

75000 Tuzla *387 
35

39 73 66 39 74 66

Travnik - filijala Dolac na Laπvi bb Travnik *387 
30

51 51 36 51 51 36

Mostar - filijala BiπÊe Polje bb 88000 Mostar *387 
36

35 14 69 35 01 25

Mostar - filijala RodoË bb 88000 Mostar, 
Grude, Ljubuπki

*387 
36

66 17 81 35 01 25

Banja Luka Ilije Garaπanina bb 78000 Banja Luka *387 
51

32 90 90 32 90 99

Makedonija

Intereuropa Skopje,  meunarodna 
πpedicija, d.o.o., Skopje

Ul. Industriska 1 1000 Skopje *389 2 246 55 20 246 55 92

Dræavna skupnost Srbije in »rne gore

A.D. Interjug-AS, meunarodna
πpedicija, Beograd

Zemunska 174 11272 Beograd
- Dobanovci

*381 11 3109 154 3109 151

Beograd - Sajamska poslovnica Sajam - Bulevar
vojvode MiπiÊa 14

11000 Beograd “ 655 452 655 271

Poslovnica SurËin Aerodrom “Beograd” 11271 SurËin “ 2286 255 2286 255

Ispostava Niπ Dimitrija TucoviÊa 45 18000 Niπ *381 
18

365 200 365 121

Aerodrom Niπ Aerodrom,
Vazduhoplovaca bb

18000 Niπ “ 355 699 522 324

Ispostava ©id ÆelezniËka stanica 22240 ©id *381 
22

715 149 715 149

Ispostava Batrovci GraniËni prelaz Batrovci 22251 Batrovci “ 733 297 733 297
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Poslovne enote koncerna po dræavah Naslov Poπtna πt.
in poπta

Poziv. 
πt.

Telefon Telefaks

Poslovnica Vranje - Preπevo ÆelezniËka stanica 
- Vranje

17500 Vranje *381 
17

27 085 27 085

Poslovnica Vranje - Preπevo GraniËni prelaz - Preπevo 17527 Preπevo “ 666 111 666 112

Poslovnica Vranje - Preπevo Terminal-ZavarivaÊ 17523 Preπevo “ 660 416 660 416

Ispostava Subotica Segedinski put 80/5 24105 Subotica *381 
24

43 329 546 564

Ispostava Kelebija Terminal - GraniËni 
prelaz

24104 Kelebija “ 789 248 789 248

Rusija

Intereuropa - East, d.o.o., Moskva Petrovski bulevar, dom 
13, str. 1

103051 Moskva *7095 200 38 89 200 62 56

»eπka

SPEKA, spol. s r.o., Praga V Chotejně 3 10200 Prague 10 
- Hostivař

*420 604 241
398

272 700
137

Francija

Intereuropa S.A.S., 
Saint-Pierre-de-Chandieu

Rue de l`Aigue - Z.A. 
Portes du Dauphine

69780 Saint-Pierre-
de-Chandieu

*33 
472

48 28 97 48 00 42

Ukrajina

Transportna πpedicijska druæba ZAHID-
TRANSSERVIS, d.o.o. (TOV “TEK ZTS”)

Ulica 8. marca,
Zakarpatska oblast

88015 Uægorod *38 
0312

61 96 20 61 96 55

Avstrija

Schneider & Peklar GmbH Bleibtreustrasse 2 1110 Dunaj *43 1 760 290 768 91 91

NemËija

Intereuropa Transport & Spedition
GmbH, Troisdorf

CargoCenter,
Entrance C,
Lütticher Str. 12

53842 Troisdorf *49 
2241

922 440 922 44 15
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