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	 Pismo	delniËarjem

Spoπtovani delniËar,
    za	nami	je	uspeπno	in	za	poslovanje	koncerna	Intereuropa	tudi	prelomno	leto	2006.	Na	Ëelu	z	novo	
upravo	smo	se	spoprijemali	z	vsakodnevnimi	izzivi,	ki	jih	prinaπa	vse	bolj	globaliziran,	a	hkrati	specializiran	
trg.	Ponovno	smo	potrdili,	da	smo	kot	celovit	koncern	sposobni	velikih	doseækov	in	uresniËevanja	
najdrznejπih	ciljev.

 Z novo upravo tudi nova strategija razvoja  
Januarja �006 je bila imenovana nova uprava druæbe Intereuropa d.d., ki ji je bilo zaupano upravljanje in 

vodenje koncerna Intereuropa.  
Z nastopom nove uprave je priπla tudi nova strategija razvoja za srednjeroËno obdobje �006-�011. Ambiciozno 

zaËrtana smer razvoja koncerna bo v prihodnjem obdobju sluæila kot vodilo in orientacijska toËka pri sprejemanju 
poslovnih odloËitev. KljuËni poudarek pa je kljub vsemu preobrazba iz πpediterskega in transportnega podjetja v 
logistiËno podjetje s celovito ponudbo logistiËnih storitev.    

Naloæbena kontinuiteta koncerna Intereuropa 
V letu �006 smo izpeljali πtevilne aktivnosti, ki izhajajo iz “Vizije in strategije razvoja koncerna Intereuropa 

za obdobje �006-�011”. Ofenzivna in razvojno naravnana strategija koncerna se je s πtevilnimi naloæbami 
uresniËevala æe v letu �006, toda veËji del naloæb je pred nami v letu �007. Dosegli smo izjemne poslovne 
rezultate, saj se prav vsa poslovna podroËja lahko pohvalijo z boljπimi poslovnimi rezultati kot leto prej. 

V okviru investicij v logistiËno infrastrukturo sta bila v letu �006 izpeljana nakup novih skladiπËnih prostorov 
znotraj prostocarinske cone v Luki Koper in dokonËanje prve faze logistiËnega centra v Logatcu. Odprli smo 
novo podjetje na Kosovem, zaËeli smo z aktivnostmi na podroËju novih logistiËnih kapacitet na Hrvaπkem in 
v Srbiji ter pripravljamo nove logistiËne projekte v Rusiji in Ukrajini, kjer utrjujemo træni poloæaj koncerna. Ena 
pomembnejπih investicij v lanskem letu pa je bil tudi nakup 87 novih tovornih vozil za odvisne druæbe v Sloveniji 
in Intereuropini πirπi mreæi ostalih dræav koncerna - na Hrvaπkem, v BiH, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in Makedoniji.

Z moËno investicijsko dejavnostjo nadaljujemo tudi letos, saj leto �007 predstavlja drugo leto uresniËevanja 
strateπkih naËrtov. NajveËji del sredstev bo namenjen posodobitvi in πiritvi logistiËnih ter transportnih kapacitet 
v Rusiji, Ukrajini, Sloveniji, na Hrvaπkem in v Srbiji. PriËakujemo tudi novosti glede vstopa koncerna na trge 
Bolgarije, Romunije, »rne gore in Albanije; skladno z aktivnostmi, ki smo jih zaËeli æe v letu �006.

Biti prvi v regiji - usmeritev in cilj koncerna Intereuropa 
KljuËni cilj, ki smo si ga zadali, je biti prvi v regiji. Naπa razvojna pot sledi smeri 10. evropskega koridorja 

(NemËija-Avstrija-Slovenija-Hrvaπka-BiH-Srbija-Makedonija-»rna gora-GrËija), kjer hoËemo igrati najvidnejπo 
vlogo. Doseganje tega poloæaja si bomo zagotovili z ohranitvijo poloæaja v srednji Evropi, z okrepljenimi 
investicijami ter ofenzivnejπim nastopom in ponudbo celovite palete logistiËnih storitev na tem obmoËju. 
Na trgih JV Evrope je koncern Intereuropa æe prisoten s svojo lastno poslovno mreæo, svojo konkurenËnost pa 
krepimo z agresivnejπimi prodajnimi nastopi.

Koncern deluje tudi izven Evropske unije, na vzhodnih træiπËih, ki so vse bolj perspektivna in privlaËna. 
Ker postaja ena pomembnejπih zunanjetrgovinskih partneric Evropske unije tudi Kitajska, smo z odprtjem 
predstavniπtva v ©anghaju æeleli okrepiti prisotnost tudi v tem delu sveta. Vendar se zavedamo naπe realne 
moËi in zmogljivosti na Daljnem vzhodu - naπe osrednje træiπËe ostaja predvsem jugovzhod in vzhod Evrope, 
ohranjamo pa tudi svojo prisotnost v srednji Evropi. 
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Z reorganizacijo do enotnejπe strukture koncerna   
Leto �006 je prineslo reorganizacijo koncerna, ki je bila v Sloveniji uspeπno vpeljana. V okviru delniπke druæbe 

smo uvedli tri kljuËna podroËja: kopenski promet, logistiËne reπitve in interkontinentalni promet. Vsako poslovno 
podroËje vodi en izvrπni direktor uprave, ker pa je kopenski promet najpomembnejπi segment, je ta dobil πe 
enega izvrπnega direktorja uprave, ki pokriva obmoËje Vzhoda. 

V teku je æe reorganizacija v Intereuropini odvisni druæbi na Hrvaπkem, kjer smo ravno tako vodilni logistiËni 
ponudnik. Poleg hrvaπke druæbe nameravano v letoπnjem letu reorganizirati tudi druæbo v Srbiji, medtem ko 
reorganizacijo v drugih druæbah naËrtujemo v prihodnjem obdobju. Zagon delovanja po novi organizacijski 
strukturi na Hrvaπkem naËrtujemo æe v letu �007, v Srbiji pa v letu �008.  

Strateπka povezovanja in poslovni odnosi
Ena kljuËnih aktivnosti uprave so poslovne strateπke povezave in poslovni odnosi. ©e posebej smo ponosni 

na uspeπno poslovno sodelovanje z mednarodno korporacijo UPS iz Atlante, ki je z leti Ëedalje intenzivnejπe. 
Intereuropa je ekskluzivni zastopnik za prodajo UPS-ovih storitev v Sloveniji, na Hrvaπkem ter v Bosni in 
Hercegovini. Letos vzpostavljena dnevna letalska povezava med Kölnom in Brnikom je za Intereuropo znak 
velikega zaupanja principala UPS ter pomeni priznanje za dosedanje delo. Pozitiven uËinek pa bo viden ne samo v 
Sloveniji, temveË tudi na Hrvaπkem, v Bosni in Hercegovini ter ostalih balkanskih dræavah.

Kar se tiËe strateπkih kapitalskih povezav, so te v domeni lastnikov. Na tem podroËju uprava ne igra aktivne 
vloge. 

Zaposleni v Intereuropi  
Razvojna naravnanost, preudarno investiranje in prava strategija πe ne bi zagotavljali tolikπne uspeπnosti 

koncerna, Ëe ne bi imeli zanesljivih in specializiranih kadrov, njihove zagnanosti in zaupanja v druæbo. V letu 
�006 se je prviË po dveh letih poveËalo πtevilo zaposlenih v koncernu, kar ocenjujemo kot velik uspeh zastavljene 
kadrovske politike in ofenzivnejπe strategije. Skrbimo za nenehen pretok znanja: izkuπnje iz matiËne druæbe 
prenesemo v novoustanovljene druæbe koncerna, v obratni smeri pa absorbiramo posebnosti novih træiπË. Znanje 
je naπa popotnica do uspeha, zato v letu �007 naËrtujemo izobraæevanju nameniti 50 % veË sredstev kot v letu 
�006. 

Zaupanje v koncern 
Trdno verjamem v ambiciozno strategijo razvoja do leta �011. PrepriËan sem, da jo bomo uresniËili, morda celo 

presegli. Koncern je usmerjen k doseganju zadanih strateπkih ciljev, imamo znanje in izkuπnje za doseganje teh 
ciljev ter maksimiranje vrednosti podjetja. Svoje osebno zaupanje sem v letu �006 izkazal z nakupom delnic 
druæbe, s tem pa sem izrazil tudi zaupanje v ekipo svojih sodelavcev. 

Spoπtovani delniËar, ob letoπnji 60-letnici se tudi Vam iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje. Na 
naslednjih 60 let - πe plodnejπih in πe donosnejπih!

 mag. Andrej Lovπin
 predsednik uprave
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V Intereuropi smo strokovnjaki na podroËju 
logistiËnih storitev, med katere sodijo izvajanje 
zraËnih, pomorskih in kopenskih prevozov, 
organizacija neposrednih linij zbirnega prometa 
z vsemi evropskimi dræavami, skladiπËenje in 
distribucija na notranjih trgih posameznih dræav ter 
organizacija transporta od vrat do vrat. 

Bogate izkuπnje in optimalno strokovno znanje 
usmerjamo v prevoze ekspresnih in kurirskih poπiljk, 
carinsko posredovanje, storitve mejne odprave in 
cestni transport blaga. Opravljamo pa tudi storitve 
pomorske agencije ter nudimo vse ostale storitve, 
ki so potrebne za uËinkovito reπevanje logistiËnih 
potreb kupcev. 

Zadnja leta svoje aktivnosti πirimo tudi v 
zahtevnejπe logistiËne projekte in prevzemanje 
celovitih logistiËnih storitev za potrebe proizvodnih 
in trgovskih podjetij po naËelih logistiËnega 
outsourcinga.

Strategija poslovanja koncerna 
Intereuropa

Poslanstvo
Poslanstvo koncerna Intereuropa je optimalno 

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

Poslovna vizija
Biti prepoznavni kot vodilni ponudnik celovitih 

logistiËnih storitev v srednji in JV Evropi. Pri tem nas vodi 
moto: “Od parcialnih do celovitih logistiËnih storitev!”

V dokumentu Vizija in strategija razvoja 
Intereurope smo za obdobje �006-�011 opredelili 
naslednje strateπke finanËne cilje: 10-odstotna 
povpreËna letna rast Ëistih prihodkov od prodaje ter 
10,�-odstotni Ëisti donos na kapital in 5,�-odstotni 
Ëisti donos na sredstva v letu �011.

Cilje, zapisane v viziji in strategiji, ter pozicijo 
koncerna Intereuropa kot najveËjega in 
najuspeπnejπega logistiËnega podjetja v Sloveniji in v 
dræavah jugovzhodne Evrope bomo dosegli z:
•  ofenzivno strategijo in strategijo rasti;
• ohranitvijo pozicije v zahodni Evropi, z ohranjanjem 

prisotnosti na trgu, povezovanjem koncernskih 
enot in ofenzivnejπimi marketinπko-prodajnimi 
aktivnostmi;

• nadaljevanjem utrjevanja in πiritvijo dejavnosti v 
Sloveniji in JV Evropi, kjer je Intereuropa æe prisotna 
(Hrvaπka, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija);

• veËanjem pomena nastopa koncerna Intereuropa na 
Vzhodu oz. na trgih Ruske federacije, s poudarkom na 
Moskovski oblasti, in na trgu Ukrajine;

• novimi poslovno-logistiËnimi projekti na trgih 
jugovzhodne in vzhodne Evrope, srednje Azije ter 
dræav okoli »rnega morja.

Osnovni podatki in dejavnost koncerna

©tevilo zaposlenih �.�10 zaposlenih

Vozni park ��9 lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil

Skupne skladiπËne povrπine 190.86� m� lastnih skladiπËnih povrπin

Skupna povrπina zemljiπË 1.�6�.615 m� zemljiπË

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

Dokazi kakovosti certifikat ISO 9001:�000 za izvajanje logistiËnih storitev v obvladujoËi 
druæbi Intereuropa d.d. ter v odvisnih druæbah Intereuropa, LogistiËke 
usluge, d.o.o., Zagreb, in Intereuropa Transport d.o.o., Koper

Lastna poslovna mreæa Slovenija, Hrvaπka, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, 
Avstrija, NemËija, Francija, Ukrajina, Rusija
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Najpomembnejπi dogodki v letu 2006 
•  17. januarja �006 je bila imenovana nova uprava 

Intereurope d.d. s 5-letnim mandatom. Za 
predsednika uprave je bil imenovan mag. Andrej 
Lovπin, za namestnika predsednika uprave pa 
Zvezdan MarkeæiË.

•  Februarja nova uprava predstavi vizijo in strategijo 
razvoja koncerna Intereuropa za obdobje �006-�011 
in naËrte za leto �006 ter v skladu z njimi izvede 
potrebne organizacijske spremembe.

 •  10. aprila zaposleni Intereurope Transport d.o.o. 
prevzamejo 17 novih najsodobnejπih tovornih vozil. 
Vrednost nove investicije je znaπala �,1 milijona 
evrov.

 •  Junija Intereuropina odvisna druæba Intereuropa 
Transport & Spedition Gmbh, Troisdorf, iz NemËije 
priËne opravljati storitve kopenskega prevoza za 
Bolgarijo, Madæarsko in Romunijo.

•  Intereuropina filiala UPS na redni letni konferenci 
UPS South District v Marakeπu v Maroku prejme tri 
nagrade: za najviπje vrednostno poveËanje prodaje, 
za najboljπi servis v izvozu in za najboljπi skupen 
rezultat v kontrolnih elementih v naπi diviziji. 
Slovenski uspeh dopolnita πe nagradi za drugi mesti 
UPS iz Bosne in Hercegovine (Intereuropa RTC d.d. 
Sarajevo).

•  �0. junija je na predlog sveta delavcev imenovana 
tretja Ëlanica uprave - delavska direktorica 
Intereurope d.d., Ondina Jonke. 

•  1. julija odvisna druæba Intereuropa Skopje, d.o.o., 
postane pooblaπËeni prejemnik in tako prvo 
πpedicijsko podjetje s tem statusom v Makedoniji.

•  V prvih dneh julija priËne na Kosovu kot prvi 
slovenski logist na kosovskem trgu delovati 
Intereuropina odvisna druæba Intereuropa Kosova 
L.L.C. 

•  �. julija slavnostno otvorimo LogistiËni center 
Logatec s povrπino 8.100 m�. Gre za sodoben 
logistiËni center, ki bo v konËni obliki obsegal 
78.000 m� skupne zunanje povrπine. Vrednost 
naloæbe znaπa pribliæno 6,� milijona evrov.

•  6. septembra sklene Intereuropa z Adrio Airways 
pogodbo o izvajanju mednarodnih letalskih 
prevozov na ozemlju Kosova.

•  Med 19. in ��. septembrom se koncern Intereuropa 
skupaj z Luko Koper v ©anghaju predstavi na sejmu 
Transport Logistic China.

•  �6. septembra v Logatcu predamo novih 70 
tovornih vozil za trge Slovenije, Hrvaπke, BiH, Srbije, 
Makedonije, Rusije in Ukrajine. Vrednost naloæbe 
znaπa 7,� milijona evrov. 

 •  Novembra uvedemo novo dnevno letalsko linijo 
s tovornim letalom Boeing 767 med Kölnom in 
Brnikom, kar je pomemben doseæek za UPS in 
Intereuropo.

KljuËni doseæki �006
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Poslovanje koncerna v letu 2006
Prodaja

V koncernu Intereuropa smo v letu �006 ustvarili 
5�,6 milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. 
Ustvarjene prihodke ocenjujemo kot zelo dober 
poslovni rezultat, saj presegamo prihodke iz leta �005 
za 6 odstotkov. Rezultate leta �006 smo presegli na 
vseh poslovnih podroËjih.

NajveËji deleæ Ëistih prihodkov od prodaje je 
koncern Intereuropa ustvaril v dræavi obvladujoËe 
druæbe. Tako je bilo v Sloveniji ustvarjenih 69 
odstotkov Ëistih prihodkov od prodaje na nivoju 
koncerna. Med izvoznimi trgi Intereuropa najveËji 
del prihodka πe vedno ustvari v dræavah nekdanje 
Jugoslavije, predvsem na Hrvaπkem.

Kopenski promet je najobseænejπe poslovno 
podroËje in obsega 59 odstotkov Ëistih prihodkov od 
prodaje koncerna. V letu �006 je preseglo prodajne 
doseæke leta �005, ni pa doseglo naËrtovanih 
rezultatov.  

Glavni vzroki za to so v slabem poslovanju druæbe 
v Avstriji, ki zniæuje celotni rezultat, kljub zelo 
dobrim rezultatom na podroËju zbirnega prometa 
v Sloveniji in na Hrvaπkem. Druæba se je sooËala s 
teæavami zaradi zamenjave partnerjev v πtevilnih 
evropskih dræavah ter neuspeπnega poslovanja nove 
poslovalnice v Gradcu. Zaradi sanacije poslovanja so 
bili sprejeti kadrovski ukrepi, v druæbo pa napotena 
strokovna pomoË s strani obvladujoËe druæbe.

Prodajni rezultati ekspresnega prometa so v letu 

�006 zelo ugodni. S Ëedalje ostrejπo konkurenco se 
uspeπno spopadajo v enotah v Sloveniji, na Hrvaπkem 
in v BiH, kjer smo vodilna druæba na podroËju 
nacionalne dostave poπiljk. 

Na podroËju cestnega prometa so bile v letu �006 
izvedene veËje investicije v tovorna vozila v πtevilnih 
druæbah koncerna, kar bo omogoËilo poveËanje 
prodaje na  podroËju kopenskega prometa.

Pri æelezniπkem prometu ima najpomembnejπo 
vlogo obvladovana druæba Intereuropa-FLG, d.o.o. 
Tudi na tem podroËju opaæamo obËutno zaostrovanje 
konkurenËnih razmer s Ëedalje moËnejπo prisotnostjo 
tujih πpediterjev in operaterjev.

Na podroËju carinskih storitev v Sloveniji 
zaznavamo veËje prihodke pri carinskem zastopanju 
in manjπe pri mejni odpravi. Dodatne nevπeËnosti 
je prineslo tudi zniæanje cen na trgu. Pri carinskih 
storitvah najveËji deleæ prodaje ustvari Hrvaπka, zelo 
dobre rezultate pa dosegajo tudi v BiH. Skupna ocena 
je, da pri carinskih storitvah doseæeni rezultat presega 
planiranega, predvsem zaradi storitev carinskega 
zastopstva, medtem ko so rezultati storitev 
mejne odprave na ravni planiranega (in rezultatov 
predhodnega leta).

Poslovno podroËje Interkontinentalni promet v 
obdobju predstavlja �8 odstotkov Ëistih prihodkov 
od prodaje koncerna in presega tako planske kot 
lanskoletne rezultate. 

Pomorski promet, katerega nosilec ostaja koprska 
enota, se izboljπuje. Zelo dobre prodajne rezultate 
dosegamo predvsem pri RO-RO prometu, kjer 

 Jan.-dec. 2006 Struktura Ind. 2006/plan Ind. 2006/2005

Kopenski promet 30.962 59% 96 102

LogistiËne reπitve 5.484 10% 110 118

Interkontinentalni promet 14.978 29% 105 113

Druge storitve 1.195 2% 110 109

Skupaj 52.619 100% 100 106

tabela 1
»isti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih podroËjih
(v mio SIT)
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beleæimo rast pretovorjenih avtomobilov. V prihodnje 
bo ostal v BiH, Hrvaπki in Srbiji najpomembnejπi 
segment razvoj kontejnerskega prometa, medtem 
ko se bo v slovenskem delu koncerna veË pozornosti 
namenjalo segmentu podhlajenih tovorov in vozil. 

S prodajnimi rezultati na produktu UPS v letu �006 
smo zelo zadovoljni, saj moËno presegamo tako 
planske kot rezultate leta �005. Pozitiven trend rasti 
je predviden tudi v tem letu. 

Prav tako smo uspeπno zakljuËili leto pri produktu 
zraËni promet, kjer smo plan presegli za 15 odstotkov. 
Kljub temu pa ocenjujemo, da lahko svoje rezultate πe 
izboljπamo. Velik potencial ostajata predvsem Skopje 
in Kosovo.

V poslovno podroËje LogistiËnih reπitev se uvrπËajo 
storitve skladiπËenja in distribucije ter logistiËnih 
projektov. Doseæeni prodajni rezultat v letu �006 je za 
10 odstotkov nad planiranim in za 16 odstotkov nad 
doseæenim rezultatom leta �005. 

Storitve skladiπËenja in distribucije je koncern 
Intereuropa konec leta �006 izvajal na dodatnih 8.100 m�  
skladiπËnih povrπin. Skupna povrπina logistiËnih 
terminalov koncerna je tako znaπala 176.�00 m�. 

Poleg storitev skladiπËenja in distribucije vkljuËujejo 
logistiËni projekti πe vsaj enega, po potrebi pa tudi 
veË produktov, kar nam omogoËa tvorjenje uËinkovite 
storitve po meri kupca. Na trgu se namreË pojavlja 
vse veË kupcev, ki æelijo z enim logistiËnim podjetjem 
pokriti Ëim veË logistiËnih potreb, tudi v veË dræavah. 

FinanËni rezultat
V letu �006 smo v koncernu Intereuropa dosegli 

1,6 milijarde tolarjev Ëistega poslovnega izida in tako 
za planom Ëistega poslovnega izida zaostali za �98 
milijonov tolarjev ali �0 odstotkov. Vzrok nedoseganja 
naËrtovanih vrednosti dobiËka je predvsem negativno 
poslovanje druæb Schneider & Peklar GmbH, Dunaj, 
in Intereuropa Transport d.o.o., Koper, ki ga v ostalih 
druæbah koncerna nismo uspeli nadomestiti. 

Doseæeni Ëisti poslovni izid je za �0 odstotkov niæji 
od lanskoletnega, vendar primerjava z letom �005 
zaradi enkratnih vplivov ne podaja prave slike o 
gibanju rezultatov poslovanja.

Ustvarili smo za 1,5 milijarde tolarjev poslovnega 
izida iz poslovanja, kar je za �7 odstotkov manj od 
naËrtovanega ter �,� milijarde tolarjev poslovnega 
izida pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), 
kar je za 1� odstotkov manj od naËrtovanega. V 
primerjavi z letom �005 pri doseganju poslovnega 
izida iz poslovanja zaostajamo za �,7 odstotka in 
presegamo EBITDA za �,9 odstotka. V primerjavi z 
letom �005 smo tudi za �,� odstotka poveËali prodajo 
na zaposlenega in za �,8 odstotka poviπali dodano 
vrednost na zaposlenega.

V nadaljevanju podajamo primerjavo z letom �006, 
kjer smo izloËili enkratne dogodke iz let �005 in �006.

KljuËni doseæki �006

tabela 2
Primerjava finanËnih rezultatov koncerna Intereuropa z letom 2005, po izkljuËitvi enkratnih dogodkov v 2005 in 2006

(v mio SIT)

 Leto 2006 Leto 2005 Ind. 2006/2005

»isti prihodki od prodaje 52.619 49.494 106

Izid iz poslovanja 1.342 674 199

»isti poslovni izid 1.258 963 131
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V primerjavi smo iz let �006 in �005 izloËili vpliv 
prodaj opredmetenih osnovnih sredstev in vpliv 
prodaj veËjih finanËnih naloæb.

Iz gornje tabele vidimo, da je poslovanje koncerna 
Intereuropa v letu �006, po izloËitvi enkratnih 
dogodkov iz let �005 in �006, precej boljπe kot v 
letu �005. Poslovni izid iz poslovanja je veËji za 668 
milijonov SIT ali 99 odstotkov, Ëisti poslovni izid pa za 
�95 milijonov SIT ali �1 odstotkov. 

Razvoj, naloæbe in raziskave
Za razvojno dejavnost smo v letu �006 namenili 

pribliæno 8,� odstotka skupnih prihodkov od prodaje 
koncerna Intereuropa.

Razvoj v koncernu obsega tri temeljna podroËja:
• infrastrukturni razvoj in πiritev lastne poslovne 

mreæe,
• izpopolnjevanje obstojeËih in razvoj novih storitev,
• optimizacija in razvoj notranjih poslovnih procesov.

Med najvidnejπe doseæke na podroËju razvoja v 
preteklem letu se uvrπËajo posodobitev voznega 
parka, zaËetek obratovanja logistiËnega terminala 
na kosovskem trgu, prehod v zakljuËno fazo projekta 
prenove informacijskega sistema, dokonËanje prve 
faze logistiËnega centra v Logatcu, vzpostavitev 
novega skladiπËa v prostocarinski coni Luke Koper ter 
πiritev skladiπËnih zmogljivosti na slovenskem træiπËu, 
projekt Samobor ter izgradnja skladiπËa Zagreb 
- Josipa LonËara, III. faza projekta skladiπËe - Sarajevo, 
izgradnja skladiπËnega objekta RTC Dobanovci in 
kamionskega terminala v Srbiji. 

Novost na podroËju razvoja je uvedba sistema 
vodenja inovacij, ki omogoËa sistematiËno zbiranje 
inovativnih idej in predlogov zaposlenih v koncernu. 

NajveËji razvojni projekt na podroËju informatike v 
letu �006 je bil projekt ISPRO ali ‘informacijski sistem 
za podporo produktov’ in je eden izmed kljuËnih 
projektov koncerna. S projektom ISPRO koncern 
Intereuropa vlaga v prenovo informacijskega sistema 
za podporo produktom. 

V preteklem letu smo veliko energije vlagali v 
reorganizacijo na podroËju πpedicije, logistike, 
marketinga in razvoja. S tem smo se tudi 
organizacijsko prilagodili razmeram na træiπËu po 
vstopu Slovenije v EU. Drug velik doseæek je bil 
uspeπno izveden prevzem evra.   

  
Kakovost procesov in celotnega sistema vodenja 

kakovosti preverjamo na notranjih in zunanjih 
presojah. Hkrati pa kakovost naπih procesov preverja 
tudi zunanji certifikacijski organ SIQ. PoroËilo 
certifikacijskega organa SIQ kakovost v naπih druæbah 
ocenjuje izjemno pozitivno.
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Upravljanje s Ëloveπkimi viri
V letu �006 obvladujoËa druæba Intereuropa d.d. 

po dveh letih zopet beleæi rast πtevila zaposlenih, kar 
je odraz uspeπno izpeljane prilagoditve poslovanja 
Intereurope d.d. po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

PoveËanje Ëistih prihodkov od prodaje in 
produktivnosti zaposlenih v primerjavi z letom �005 
sta botrovala zaposlovanju novih delavcev. To je po 
obdobju preseæne delovne sile pozitivno vplivalo na 
vzduπje v druæbi. 

Zunaj meja Slovenije se je πtevilo zaposlenih najbolj 
poveËalo v druæbah v Rusiji, Bosni in Hercegovini, 
Srbiji ter v novi druæbi na Kosovem. Trend rasti 
se nadaljuje tudi v NemËiji, na Hrvaπkem in v 
Makedoniji. Ostale druæbe koncerna so po πtevilu 
zaposlenih primerljive z obdobjem prejπnjega leta.

Skupno πtevilo zaposlenih v koncernu se je poveËalo 
za 7 odstotkov oziroma za 1�� zaposlenih in je ob 
koncu leta �006 znaπalo ��10.

Razvoj zaposlenih in upravljanje s sposobnostmi 
zaposlenih  

Potrebe po veËji mobilnosti domaËih strokovnjakov 
se poveËujejo. Skladno s πiritvijo prodaje storitev 
na vzhodne in juæne trge smo v letu �006 poveËali 
πtevilo regionalnih menedæerjev, ki jih napotimo na 
delo v tujino, kjer so odgovorni za prodajo, za prenos 
kljuËnih znanj, “know-howa” in kulture koncerna. 

Razvoj svojih kadrov upravljamo sistemsko 
Ena od konkurenËnih prednosti koncerna so 

sposobnosti in znanje naπih vodij ter njihovih timov, 
ki dosegajo uËinkovito sodelovanje znotraj mreæe 
koncerna. Z naËrtovanjem æelimo usmeriti vsakega 
zaposlenega k delu, kjer bo najuspeπnejπi in tako tudi 
osebno zadovoljen. 

Dodatno prostovoljno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje 

S 1. 10. �006 smo v slovenskem delu koncerna svoje 
zaposlene vkljuËili v dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje. V sklopu sistema nagrajevanja 
zaposlenih druæba sofinancira pokojninski naËrt 
z vplaËilom veËjega dela meseËne premije za 
zavarovanje. 

Kontinuirano spremljanje zadovoljstva zaposlenih 
in organizacijske klime 

Konec leta �006 smo pristopili k raziskavi 
Najboljπi delodajalec �006. Na podlagi rezultatov 
dosedanjih raziskav smo izboljπali sistem internega 
komuniciranja, izpeljali jezikovne in raËunalniπke 
teËaje, vpeljali standarde znanja na podroËju vodenja 
zaposlenih, prenovili sistem ocenjevanja delovne 
uspeπnosti, priËeli z nagrajevanjem na podlagi 
doseganja ciljev idr.

Upravljanje s tveganji
Nova uprava druæbe se je v prvem letu svojega 

delovanja seznanila z vrsto moænih tveganj, njihovim 
obsegom ter naËinom upravljanja. Po roËnosti smo 
jih razdelili na strateπka in operativna tveganja, 
po vsebini pa na finanËna in poslovna tveganja ter 
tveganja delovanja. 

FinanËna tveganja obvladujemo na sistematiËen 
naËin, medtem ko ostali dve vrsti tveganj upravljamo 
loËeno po funkcijah in poslovnih enotah. Prav 
vse veËje zahteve in spremembe zunanjega ali 
notranjega okolja nas vzpodbujajo k sistematiËnemu 
obvladovanju vseh vrst tveganj in upoπtevanju 
njihove medsebojne soodvisnosti. Zato bomo v letu 
�007 na nivoju koncerna Intereuropa ustanovili svet 
za upravljanje s tveganji. 

Na ta naËin bomo πe bolj krepili zaupanje naπih 
kupcev in poslovnih partnerjev ter zmanjπevali 
negotovosti, ki so povezane z izpolnjevanjem 
razvojnih, letnih in operativnih ciljev koncerna.

KljuËni doseæki �006
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	 	KljuËni	podatki	o	delnici	IEKG

V	procesu	priprave	na	prevzem	evra je 
skupπËina druæbe na svoji 15. redni seji sprejela 
sklep o spremembi statuta druæbe. Osnovni 

kapital druæbe, ki znaπa 7.90�.�1�.000,00 SIT, se 
razdeli na 7.90�.�1� navadnih prosto prenosljivih 
kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak 
deleæ in pripadajoË znesek v osnovnem kapitalu 
druæbe.

Kosovne delnice so bile v register KDD - Centralne 
klirinπko depotne druæbe d.d. vpisane dne �0. 11. �006. 

Trgovanje z delnico IEKG v letu 2006
V letu �006 je bilo z delnico IEKG sklenjenih za 

�.95� poslov, pri Ëemer je lastniπtvo zamenjalo 
750.9�8 delnic oziroma 9,5 odstotkov vseh navadnih 
kosovnih delnic IEKG. Sklenjenih je bilo za �.�95 

 2003* 2004* 2005 2006

πtevilo delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 7.902.413

podatki o trgovanju 	 	 	 	

 knjigovodska vrednost delnice 4.368 4.486 4.942 5.031

 enotni teËaj konec leta 5.384 7.442 5.363 6.114

 tehtani povpreËni teËaj 5.331 6.696 6.552 5.663

 najviπji teËaj 5.486 7.700 7.773 6.420

 najniæji teËaj 5.001 5.266 5.105 4.605

 træna kapitalizacija v mio SIT 42.550 58.810 42.379 48.317

 promet v mio SIT 3.758 11.819 2.165 3.295

kazalniki 	 	 	 	

 Ëisti dobiËek na delnico 362 249 220 141

 denarni tok na delnico 346 204 128 35

 bruto dividenda na delnico 220 240 240 250

 P / BV 1,23 1,66 1,09 1,21

 P / CF 15,56 36,50 41,83 176,34

 P / E 14,86 29,85 24,34 43,28

 kapitalski donos 3,7% 39,1% -28,5% 14,0%

 dividendni donos 4,2% 4,5% 3,2% 4,8%

 skupni donos delnice 8,0% 43,6% -25,3% 18,8%
 

* za leto �00� in �00� so vrednosti prilagojene v skladu s SRS

knjigovodska vrednost = kapital / πtevilo navadnih delnic
træna kapitalizacija = enotni teËaj ob koncu leta * πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi 
Ëisti dobiËek na delnico = Ëisti dobiËek / πtevilo navadnih delnic
denarni tok na delnico = (Ëisti dob. - dividende + amortizacija) / πtevilo navadnih delnic
P / BV = teËaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / CF = teËaj ob koncu leta / denarni tok na delnico
P / E = teËaj ob koncu leta / Ëisti dobiËek na delnico
kapitalski donos = porast teËaja v enem letu
dividendni donos = bruto dividenda / teËaj ob zaËetku leta

tabela 3
KljuËni podatki delnice Intereurope d.d. v obdobju 2003-2006
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mio SIT poslov, kar predstavlja 1,7-odstotni deleæ v 
skupnem prometu z delnicami na Ljubljanski borzi 
d.d.

Delnica Intereurope d.d. je v letu �006 na svoji 
vrednosti pridobila 1� odstotkov, Slovenski borzni 
indeks pa je v enakem obdobju pridobil �7,9 odstotka.

K rasti delnice IEKG so v letu �006 nedvomno 
prispevali doseæeni poslovni rezultati druæbe, 
verodostojno, transparentno in dosledno obveπËanje 
vseh javnosti ter nakup delnic predsednika uprave, 
kar je vplivalo na veËje zaupanje delniËarjev v 
realizacijo letnih naËrtov.

KljuËni podatki o 
delnici IEKG

Slika 1
Gibanje teËaja in prometa z delnicami Intereurope d.d. ter slovenskega borznega indeksa v letu 2006
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Slika 2
Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2006

Ostala podjetja
6,2 %

FiziËne osebe
13,3 %

Kapitalska druæba
10,0 % Slovenska odπkodninska druæba

6,0 %

Luka Koper
24,8 %

FinanËna podjetja
32,0 %

Zaposleni
7,7 %

tabela 4
NajveËji lastniki navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2006

 
DelniËar 

Lastniπtvo na dan 31.12.2006

Delnice Deleæ v %

Luka Koper d.d. 1.960.513 24,8

Kapitalska druæba, d.d. 719.797 9,1

Slovenska odπkodninska druæba d.d. 474.926 6,0

Infond ID d.d. 348.139 4,4

Istrabenz d.d. 299.516 3,8

Vzajemni sklad Probanka globalno naloæbeni sklad 257.987 3,3

Delniπki vzajemni sklad Triglav steber I 232.776 3,0

Zavarovalnica Triglav, d.d. 213.640 2,7

KD Investments, Delniπki vzajemni sklad Rastko 130.626 1,7

Abanka Vipa d.d. 119.870 1,5
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Lastniπka struktura delnice IEKG 
V februarju �006 je Slovenska odπkodninska druæba 

d.d. s pogodbenim nakupom od finanËne druæbe 
Infond Holding, finanËna druæba d.d., pridobila 
�7�.9�6 delnic IEKG in tako postala tretja najveËja 
delniËarka Intereurope d.d.; takoj za Luko Koper d.d., 
ki je svoj lastniπki deleæ prav tako poveËala z nakupom 
dodatnih �0.000 delnic IEKG in ima v lasti 1.960.51� 
delnic IEKG, ter Kapitalsko druæbo d.d., ki ima v lasti 
719.797 delnic IEKG.

Predsednik uprave mag. Andrej Lovπin je v letu 
�006 kupil �9.650 delnic oznake IEKG, kar v lastniπki 
strukturi  predstavlja 0,6-odstotni lastniπki deleæ, s 
tem pa je postal tudi najveËji lastnik med fiziËnimi 
osebami. 

Zadnjega dne v letu je bilo v delniπko knjigo 
Intereurope d.d. vpisanih �.��6 delniËarjev, kar v 
primerjavi s stanjem ob koncu preteklega leta pomeni 
zmanjπanje za 106 delniËarjev.

Delnica IEKG po zakljuËku poslovnega 
leta 2006

Delnica Intereurope d.d. se je v letoπnjem letu 
uvrstila na seznam najbolj prometnih delnic 
Ljubljanske borze d.d. 

Visoka rast Intereuropine delnice, ki smo ji bili priËa 
v zadnjih dneh meseca marca, je posledica ugibanj o 
prevzemu druæbe Intereurope d.d.

Rekordni promet in rast Intereuropine delnice 
smo zabeleæili v aprilu. Samo v tem mesecu je znaπal 
promet z delnico  IEKG 1�,� mio EUR, kar predstavlja 
95,� % prometa prvega Ëetrtletja �007 oziroma 89,0 %  
celotnega prometa  v letu �006. Delnica je v aprilu na 
svoji vrednosti pridobila �7,� %, medtem ko je borzni 
indeks porasel za 1�,8 %. 

Spremembe lastniπtva smo zabeleæili pri tujih 
vlagateljih - pravnih osebah. Skupni deleæ tujcev je 
na dan �1. 1�. �006 znaπal 0,77 %, na dan �0. �. �007 
pa �,19 %. Od tega ima najveËji, 1,�5-odstotni, deleæ 
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.

Vse od  novembra meseca �006 se πtevilo 
delniËarjev Intereurope d.d. poveËuje, πe zlasti πtevilo 
malih delniËarjev. Konec aprila je bilo v delniπko 
knjigo vpisanih �.897 delniËarjev, kar je v primerjavi z 
�1. 1�. �006 za 571 veË delniËarjev.

KljuËni podatki o 
delnici IEKG

Slika 3
Gibanje enotnega teËaja delnice IEKG v letu 2007
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Dividendna politika v letu 2007
Uprava Intereurope d.d. je v razvojnem naËrtu 

opredelila dolgoroËno stabilno politiko izplaËevanja 
dividend.

V letu �006 smo na podlagi sklepa 15. redne 
skupπËine delniËarjev zadnji dan avgusta meseca 
izplaËali bruto dividendo v viπini �50,00 tolarjev za 
delnico (1,0� EUR).  Predlagana dividenda za leto �007 
v viπini 0,8� EUR (�00,00 tolarjev) bo predvidoma 
izplaËana do �1. 8. �007.  Enako kot v preteklih letih 
vas bomo o izplaËilu dividend v letu  �007 obvestili po 
skupπËini. 

Ob tej priloænosti vas prosimo, da morebitne 
pomanjkljivosti ali spremembe podatkov (πtevilka 
transakcijskega raËuna, davËna πtevilka, osebni 
podatki) ter izpolnjene in podpisane izjave, ki jih 
morajo v skladu z davËno zakonodajo pravne osebe 
dostaviti izplaËevalcu dividend, sporoËite na naslov:

INTEREUROPA d.d.
Sluæba koncernskih financ, ga. Milena Kalc, ali po 

faksu na πtevilko 05/ 66� 1� �1.

DavËna zakonodaja
Radi bi vas ponovno opozorili na spremenjeno 

davËno zakonodajo, ki je vezana na izplaËilo dividend. 
Dividende so obdavËene z �0-odstotno davËno 
stopnjo kot cedularen (dokonËen) davek,  kar pomeni, 
da se jih veË ne vpisuje v letno davËno napoved.

UpraviËenci do dividende
Do dividend bodo upraviËeni delniËarji, ki bodo 

na dan 10. 7. �007 vpisani v centralnem registru 
vrednostnih papirjev pri KDD d.d. kot lastniki delnic 
Intereurope d.d. Prvi trgovalni dan brez upraviËenja 
do dividende bo ponedeljek 9. 7. �007. 

ObveπËanje delniËarjev
VeË o uspeπnem poslovanju naπe druæbe si lahko 

preberete na naπi spletni strani www.intereuropa.si , 
kjer je  objavljeno letno poroËilo �006. 

Namen jasnega in pravoËasnega obveπËanja 
delniËarjev je krepiti zaupanje v delnico IEKG kot 
stabilno in dolgoroËno varno finanËno naloæbo.
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Slika 4
Bruto dividenda na delnico Intereurope d.d. v letih od 2000 do 2007*
(v SIT)

�006�005�00� �007*

* predlagana bruto vrednost  dividende na delnico v letu �007
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	 					NaËrti	za	leto	2007

Leto	2007	je	drugo	leto	uresniËevanja	Vizije	
in	strategije koncerna Intereuropa za obdobje 
�006 - �011. Cilji, ki smo si jih zastavili v planu 

koncerna Intereuropa za leto �007 so ambiciozni, 
vendar dosegljivi ter v skladu z naπo strategijo 
rasti, s katero æelimo do leta �011 postati najveËje 
in najuspeπnejπe logistiËno podjetje v Sloveniji in 
dræavah jugovzhodne Evrope.

Za leto �007 naËrtujemo 58,5 milijarde tolarjev 
(���,1 milijonov EUR) Ëistih prihodkov od prodaje, 
kar je za 11,� odstotka veË kot v letu �006. Rast Ëistih 
prihodkov od prodaje naËrtujemo v vseh dræavah in 
druæbah koncerna Intereuropa.

NajveËje stopnje rasti Ëistih prihodkov od prodaje 
naËrtujemo v Rusiji, Srbiji in na Kosovu, najveËjo 
vrednostno rast pa v Sloveniji in na Hrvaπkem. 
NaËrtovane rasti prodaje æelimo doseËi z:
• veËanjem trænih aktivnosti, 
• viπjo produktivnostjo zaposlenih,
• boljπim izkoriπËanjem sredstev ter prodajo odveËnih 

kapacitet,

• moËnejπo investicijsko dejavnostjo kot v preteklih 
letih.

V letu �007 bomo s ciljem zmanjπanja stroπkov 
na ustvarjeno enoto Ëistih prihodkov od prodaje 
nadaljevali z aktivnostmi sistematiËnega 
obvladovanja in upravljanja s stroπki, tako direktnimi 
kot sploπnimi. Prodali smo 8,��-odstotni deleæ v Banki 
Koper d.d. in izkupiËek namenili za financiranje naloæb 
iz osnovne dejavnosti koncerna. 

V letu �007 naËrtujemo tudi moËno okrepljeno 
investicijsko dejavnost, za katero bomo namenili ��,� 
milijarde tolarjev (101,1 milijona EUR). Sredstva bodo 
namenjena predvsem posodobitvi in πiritvi logistiËnih 
ter transportnih kapacitet koncerna Intereuropa. 
NajveËja investicijska vlaganja so predvidena v Rusiji, 
Sloveniji, Ukrajini in na Hrvaπkem. 

KljuËni podatki o 
delnici IEKG
NaËrti za leto �007
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