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Skladno z določili Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, 
družba INTEREUROPA d.d. objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju 
januar - marec 2007. 
 
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
 
Poročilo je na vpogled na sedežu družbe INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6504 Koper. 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar - marec 2007 bo objavljeno 
tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si od dne 24.05.2007. 
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RAZVOJNA STRATEGIJA KONCERNA INTEREUROPA 
 
Naša vizija je: 
Biti prepoznavni kot vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev  v srednji in jugovzhodni Evropi.  
Pri tem nas vodi moto: “Od parcialnih do celovitih logističnih storitev!” 
 
Naše poslanstvo je: 
Optimalno zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah v popolno zadovoljstvo kupca. 
 
Naše vrednote so: 
Poklicno strokoven odnos do kupcev prilagodljivost in prožnost, odgovornost, timsko delo in spoštljiv 
odnos do sodelavcev. 
 
Za obdobje 2006-2011 smo si zadali naslednje finančne cilje: 

• rast čistih prihodkov od prodaje:                       10,0% letno 
§ Kopenski promet: 15,1% letno 
§ Logistične rešitve:   7,2% letno 
§ Interkontinentalni promet:      5,9% letno 

• rast poslovnega izida pred obrestmi,  
davki in amortizacijo (EBITDA):  11,7% letno 

• rast poslovnega izida iz poslovanja:   17,7% letno 
• rast čistega poslovnega izida:     6,9% letno 

 
Za leto 2011 načrtujemo: 

• Čisto dobičkonosnost kapitala v višini 10,2% 
• Čisto dobičkonosnost sredstev v višini  5,4%. 

 
Do leta 2011 bo koncern Intereuropa postal največje in najuspešnejše logistično podjetje v Sloveniji in v 
državah jugovzhodne in srednje Evrope.  
 
To bomo dosegli s: 

• konsolidacijo, širjenjem in utrditvijo pozicije na slovenskem trgu logističnih storitev, 
• prodorom in novo poslovno politiko na trgih, na katerih je Intereuropa d.d. že prisotna, 
• novimi poslovno – logističnimi projekti na trgih srednje Azije. 

 
 
Za leto 2007 načrtujemo (v mio €): 
 

• čisti prihodki od prodaje:      244,7    (11% rast) 
• poslovni izid pred obrestmi,  

davki in amortizacijo (EBITDA):   24,5 
• poslovni izid iz poslovanja:     11,5 
• čisti poslovni izid:     27,2      (ROE 16,0%,  ROA 9,3%) 
• čisti poslovni izid brez učinka prodaje 

deleža v Banki Koper d.d.:      9,2      (ROE 5,2%,  ROA 3,1%) 
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UVOD 
 
V prvem trimesečju poslovanja  v letu 2007 smo v koncernu Intereuropa dosegli 58 mio € čistih prihodkov 
od prodaje, kar je za 2 odstotka pod načrtovano vrednostjo. V primerjavi z istim obdobjem leta 2006 to 
pomeni 10,9% rast. 
 
S čistim poslovnim izidom, ki presega planiranega za 8,7%, smo dosegli 16,0-odstotno čisto 
dobičkonosnost kapitala, če upoštevamo razmejitev čistega dobička od prodaje deleža v Banki Koper na 
celo leto. V prvih treh mesecih smo tako dosegli načrtovane finančne rezultate. 
 
Ključni dosežki obdobja:  
• Čisti prihodki od prodaje à 58,0 mio €  
• Čisti poslovni izid à 22,4 mio € 
• Čista dobičkonosnost kapitala à 16,0 % (upoštevan razmejen dobiček pri prodaji deleža Banke Koper)  
 
Pomembnejši dogodki v obdobju: 
 
• Družba A.D. Interjug-AS je pričela poslovati pod novim nazivom in sicer A.D. Intereuropa logističke 

usluge, Beograd. 
• 19. januarja so delničarji družbe Intereuropa d.d. na 16. skupščini sprejeli sklep o odpoklicu člana 

nadzornega sveta-predstavnika delničarjev g. Antona Možeta ter o izvolitvi novega člana nadzornega 
sveta g. Emerika Eržena. 

• V januarju smo organizirali poslovno srečanje s tematskim naslovom »Kosovo nov izziv za slovenske 
gospodarstvenike« in povabili številne gospodarstvenike, ki jih druži skupen interes nastopa na 
kosovskem tržišču ali sodelovanja s kosovskimi partnerji. 

• 26. januarja je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. sprejel sklep o preračunu zneska osnovnega 
kapitala družbe iz tolarjev v evre ter o uskladitvi statuta družbe, vezano na znesek osnovnega kapitala. 
Nadzorniki so sprejeli spremembo statuta družbe v točki, ki se nanaša na vrednost osnovnega kapitala, 
v marcu pa je bil v sodni register vpisan osnovni kapital z vrednostjo 32.976.185,11 EUR. 

• Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. smo seznanili z ekonomsko upravičenostjo investicije 
logističnega centra Moskva Čechov in ekonomsko upravičenostjo investicije izgradnje logističnega 
centra v Kijevu, ki naj bi bili izvedeni v letu 2007. 

• Februarja smo prodali 8,33-odstotni delež Banke Koper družbi Intesa Sanpaolo S.p.A. Kupnino bomo 
skladno z vizijo in strategijo razvoja koncerna Intereuropa v obdobju 2006-2011 namenili vlaganjem v 
razvoj novih tržišč in izgradnjo novih logističnih zmogljivosti. 

• V februarju praznujemo 60-letnico svojega poslovanja. 
• Konec marca meseca smo zabeležili skokovito rast enotnega tečaja delnice IEKG, kar naj bi bila 

posledica ugibanj o prevzemu družbe Intereuropa d.d. Rast se je v aprilu nadaljevala. 
 
 
Pomembnejši dogodki po zaključku obravnavanega obdobja: 
• 5. aprila smo organizirali delavnico, namenjeno zaposlenim v družbah koncerna, odgovornim za 

področje financ, računovodstva in kontrolinga.  
• 11. aprila smo se udeležili Dneva slovenskega trga kapitala, ki ga je organizirala Ljubljanska borza in 

Klirinško depotna družba s ciljem promocije najboljših slovenskih izdajateljev delnic in s tem 
privabljanja domačih vlagateljev. 

• 16. aprila je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo 
koncerna Intereuropa za poslovno leto 2006, Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
revidiranega letnega poročila Intereurope d.d. za leto 2006 ter sprejel predlog uprave o uporabi 
bilančnega dobička. 
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• Častno razsodišče Združenja članov nadzornih svetov je bivšemu nadzorniku Intereurope, g. Antonu 
Možetu izreklo javni opomin. 

• 18. aprila smo uspešno izpeljali prvo fazo izvedbe novega produkta in sicer organizacije direktnega 
pomorskega zbirnika iz daljnega vzhoda, z direktno povezavo med Singapurjem in Koprom. 

• 20. aprila smo s ciljem krepitve sodelovanja in pomoči slovenskim partnerjem, ki nastopajo ali pa se 
šele odločajo o nastopu na kitajskem trgu, na sedežu družbe organizirali dopoldne z Intereuropinim 
predstavnikom na Kitajskem, znotraj katerega je bila predstavljena gospodarska situacija in izkušnje 
Intereurope na kitajskem trgu. 

• 23. aprila smo priskočili na pomoč trimesečni humanitarno-medicinsko odpravi Zambija 2007 ter 
organizirali brezplačno odpremo in prevoz sanitetnega materiala ter zdravil iz Brnika do Nangome v 
Zambiji. 

 
Konsolidirane družbe 
 
V koncern INTEREUROPA so bile na dan 31. marec 2007 vključene obvladujoča družba 
INTEREUROPA d.d. ter naslednje odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe: 
 
Tabela : Odvisne družbe koncerna Intereuropa na dan 31.03.2007 in delež obvladujoče družbe 
 

 Odvisna družba Lastniški delež 
1 Intereuropa Transport d.o.o. Koper 100,00 % 
2 Interagent d.o.o., Koper 100,00 % 
3 Intereuropa IT d.o.o., Koper 100,00 % 
4 Interzav d.o.o., Koper 71,28 % 
5 Intereuropa, Logističke usluge d.o.o., Zagreb 99,96 % 
6 Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb  51,00 % 
7 Intereuropa RTC d.d., Sarajevo 89,29 % 
8 Intereuropa Skopje d.o.o., Skopje 99,56 % 
9 Intereuropa - East d.o.o. Moskva 100,00 % 
10 A.D. Intereuropa logističke usluge, Beograd 73,62 % 
11 TEK ZahidTransServis, Užgorod 66,67 % 
12 Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu 67,60 % 
13 Intereuropa, Transport & Spedition GmbH, Troisdorf 90,48 % 
14 Schneider & Peklar GmbH, Dunaj 100,00 % 
15 Intereuropa Kosova l.l.c., Priština 90,00% 

 Posredno odvisna družba Lastniški delež 
16 Intereuropa Transport dooel, Skopje 99,56% 

 
 
Tabela : Pridružena in skupaj obvladovana družba koncerna Intereuropa na dan 31.03.2007 in delež 
obvladujoče družbe 
 

 Pridružena družba Lastniški delež 
1 AC-Interauto d.o.o., Koper 40,00 % 
 Skupaj obvladovana družba Lastniški delež 

2 Intereuropa-FLG d.o.o. Ljubljana 50,00% 
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A. POSLOVNO POROČILO 
 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
V prvem trimesečju leta 2007 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 58,0 mio € čistih prihodkov od prodaje 
ter za 10,9% prekoračili rezultate prvega trimesečja leta 2006. Za planom smo zaostali za 2,4%, ob 
upoštevanju sezonskega značaja prvega trimesečja pa lahko to obdobje ocenimo kot uspešno, t.j. 
doseganje načrtovanega rezultata. 
 
Zaostanek za planom je v glavnem posledica primanjkljaja na področju kopenskega prometa v družbah 
Intereuropa d.d. ter Intereuropa Transport d.o.o., kjer pa je zaznati pozitiven trend rasti. 
 
 
Tabela: Čisti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih v tisoč € 

 Poslovno področje Jan-Mar 
2007 Struktura Indeks 

2007/plan 
Indeks 

2007/2006 
1 Kopenski promet 32.816 57% 92 105 
2 Logistične rešitve 5.949 10% 103 119 
3 Interkontinentalni promet 18.067 31% 108 122 
4 Druge storitve 1.212 2% 95 91 

 SKUPAJ 58.043 100% 98 111 
 
Tabela: Čisti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po državah v tisoč € 

    Jan-Mar  
2007 Struktura Indeks 

2007/plan 
Indeks 

2007/2006 
1 Države EU 43.530 75% 98 107 
2 Države izven EU 14.513 25% 96 124 

  SKUPAJ 58.043 100% 98 111 
 

 
 
Poslovno področje Kopenski promet obsega 57% čistih prihodkov od prodaje koncerna. Prodajni 
rezultati ne dosegajo načrtovanih predvsem pri produktih zbirni in ekspresni promet. V primerjavi z 
enakim obdobjem leta 2006 so letos rezultati najboljši na produktih cestni promet in carinske storitve. 
Opazen je pozitiven trend, ki se je odrazil v ugodnih rezultatih za mesec marec. 
Pri produktu zbirni promet gre izpostaviti dobre rezultate v Srbiji, BiH in na hrvaškem, za planom pa 
zaostajajo nekatere slovenske poslovne enote, ki pa poslujejo z nižjimi direktnimi stroški od načrtovanih 
in v večjem obsegu kot leto poprej. Posebej razveseljujoče je to, da so se opazno povečale tudi količine 
prepeljane v izvoznih zbirnih linijah proti zahodni Evropi. Tu velja omeniti pozitivne učinke vpeljave 
dnevne zbirne linije med severovzhodno Slovenijo in Nemčijo.  
Ekspresni promet presega načrtovane rezultate v Srbiji, medtem ko ostale enote nekoliko zaostajajo za 
načrtovanimi rezultati. Razloge za nedoseganje plana gre iskati v vse močnejši konkurenci na trgu. Vse 
enote izven Slovenije presegajo tudi dosežene prodajne rezultate prvega trimesečja leta 2006. 
Največji del prodaje produkta cestni promet nosi družba Intereuropa Transport d.o.o., ki je v obdobju 
občutno presegla rezultate primerljivega lanskega obdobja, vendar še ni dosegla planiranih rezultatov. V 
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bodoče bodo njene aktivnosti osredotočene na zniževanje stroškov, prenovo in dopolnitev voznega parka, 
iskanje sinergijskih učinkov znotraj koncerna ter boljšo organizacijo dela. Vidni so že pozitivni učinki na 
področju zniževanja direktnih stroškov, zlasti na področju nabave goriva in rednega vzdrževanja. Pri 
družbah na hrvaškem in v BiH se pozitivno odraža uporaba lastnih vozil, ki so bila nabavljena v lanskem 
letu. 
Pri železniškem prometu ima najpomembnejšo vlogo pridružena družba Intereuropa-FLG d.o.o., ki 
dosega načrtovane prodajne rezultate.  
Produkt carinske storitve presega lanskoletni rezultat, vendar posluje nekoliko pod načrtovanim. 
Planirani rezultati so bili preseženi v  BiH, v ostalih državah pa niso bili doseženi, kljub temu da so bili 
opazno boljši od rezultatov predhodnega leta. V Sloveniji je pri večjih strankah zaznati trend, da se blago 
po vstopu v EU čim prej ocarini. Pri mejni odpravi pa se soočamo z vse večjim pritiskom konkurence in 
posledično nižanjem cen. 
 
Poslovno področje Logistične rešitve obsega 10% čistih prihodkov od prodaje v koncernu Intereuropa. V 
obravnavanem obdobju je uspešnejše od lanskega leta in presega tudi načrtovani rezultat. V slovenskem 
delu so ti rezultati posledica tudi dodatno najetih kapacitet ter zapolnitev hladilnice v Mariboru. Širitev in 
dopolnitev skladiščnih kapacitet v Sarajevu in Beogradu ter boljša izkoriščenost skladiščnih kapacitet na 
hrvaškem pa je prinesla večji obseg prodaje in pridobivanje novih kupcev tudi na tujih trgih.  
 
Poslovno področje Interkontinentalni promet v obdobju predstavlja 31% čistih prihodkov od prodaje 
koncerna in presega tako planske kot lanskoletne rezultate. Manjše odstopanje od zastavljenih ciljev 
beležimo samo na produktu pomorska agencija. Vzrok je v manjšem obsegu obvladanih poslov s 
kontejnerji in v slabem tečajnem razmerju med dolarjem in evrom. V mesecu marcu smo kljub temu 
presegli postavljeni mesečni plan.  
V prvem četrtletju pomorski promet presega zastavljene cilje in hkrati beleži visoko rast glede na 
primerljivo lansko obdobje, še posebno na produktu RO-RO. V naslednjem obdobju bo poudarek 
predvsem na obvladovanju transportnih poti kontejnerskega prometa. Doseganje zastavljenih prodajnih 
ciljev ob koncu leta se lahko pričakuje tudi zaradi odpiranja novih podjetij v regiji ter pospešenimi 
aktivnostmi na segmentu avtomobilov in podhlajenih tovorov. 
Produkt Avio promet na ravni celotnega koncerna Intereuropa dosega zastavljene cilje. Aktivnosti razvoja 
produkta v odvisnih družbah na področju Balkana poteka zelo dobro, saj družbe presegajo načrtovane 
rezultate. V Sloveniji je opravljena  reorganizacija prodajne aktivnosti, tako da do konca leta pričakujemo 
preseganje plana tudi v obvladujoči družbi Intereuropa d.d.  
Rezultati produkta UPS presegajo zastavljene cilje, kar je posledica kakovostne storitve principala in 
uspešnih prodajnih aktivnosti vseh UPS-ovih enot v okviru koncerna Intereuropa. Največjo rast čistih 
prihodkov od prodaje dosegamo v BiH, kjer se produkt zelo dobro razvija. Zelo dobro poslovanje 
beležimo tudi v Sloveniji, kot posledica dobrega delovanja »hub-a« na Brniku in povečanega števila 
pošiljk v uvozu. 
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1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
V prvem trimesečju leta 2007 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 22,4 mio € čistega poslovnega izida 
ter za 9% presegli načrtovane rezultate.  
 
Dosežen izid iz poslovanja znaša 2,4 mio €, kar je za 13% nad lanskim rezultatom. To gre pripisati 
uspešnemu izvajanju aktivnosti za povečanje produktivnosti v koncernu (širjenje poslovne mreže, trženje 
in direktna prodaja, novi projekti). Zaostanek za planom izida iz poslovanja  (600.000 € oz. 21%) je 
deloma posledica sezonskega značaja prodaje prvega trimesečja, deloma pa začetnih stroškov povezanih s  
širjenjem poslovne mreže in investicijskimi vlaganji. 
 
V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2006 smo uspeli povečati dodano vrednost na zaposlenega in 
prodajno produktivnost na zaposlenega za 5% oz. 3%. Do konca leta načrtujemo te kazalnike še izboljšati. 
 
Tabeli: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 2007 v tisoč €  

Postavka / Kazalec Jan-Mar  
2007 Plan 2007 Jan- Mar 

 2006 
Indeks 

2007/plan 
Indeks 

2007/2006 
Čisti prihodki od prodaje 58.043 59.457 52.353 98 111 
EBITDA* 5.483 6.153 4.774 89 115 
Poslovni izid iz poslovanja 2.400 3.053 2.123 79 113 
Čisti poslovni izid 22.393 20.604 1.869 109 1.198 
Čisti prih.od prodaje /zap /mes  8,595 8,549 8,354 101 103 
Dodana vrednost /zap /mes  2,350 2,383 2,228 99 105 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 

Postavka / Kazalec 31.03. 
2007 

Plan  
31.12.2007 

31.12.  
 2006 

Indeks 
2007/plan 

Indeks 
2007/2006 

Bilančna vsota* 296.816 294.198 289.777 101 102 
Kapital* 183.819 180.128 181.340 102 101 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 1,06 1,02 1,30 104 82 
Čista dobičk.kapitala  (v % - letni nivo)** 16,0%*** 16,0% 4,6% 100 349 
* na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja, *** upoštevana četrtina čistega dobička pri prodaji deleža Banke Koper 
 
 
Čista dobičkonosnost kapitala na letni ravni znaša 16,0% in je na nivoju planirane ter za več kot 3-krat 
presega lanskoletno dobičkonosnost (vzrok je prodaja deleža v Banki Koper d.d.). Ob izločitvi tega 
poslovnega dogodka bi čista dobičkonosnost kapitala na letni ravni znašala 3,9%. Vrednost sredstev in 
kapitala presega lanskoletno in načrtovano vrednost. Visoko finančno stabilnost zagotavljata razmeroma 
visok delež kapitala v sredstvih (62%) ter ugoden kratkoročni koeficient, ki kljub večjemu zadolževanju 
kaže na dobro plačilno sposobnost skupine. 
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
Koncern Intereuropa je v prvem trimesečju leta 2007 realiziral za 14.962 tisoč € investicijskih vlaganj v 
osnovna sredstva, od tega 12.893 tisoč € v nepremičnine ter 2.069 tisoč € v opremo. S tem je bilo 
izpolnjenih 14,7 % letnega plana investicij. 
 
Tabela: Pregled investicijskih vlaganj za obdobje januar - marec 2007 v tisoč € 

Nepremičnine Oprema SKUPAJ 
Družba 

Plan Realizacija Plan  Realizacija Plan  Realizacija 

% 
letne 

realiz. 
Intereuropa d.d.  8.645 252 3.109 234 11.754 486 4,1 
odvisne družbe 74.203 12.641 15.544 1.835 89.748 14.476 16,1 
SKUPAJ 
KONCERN 82.848 12.893 18.654 2.069 101.501 14.962 14,7 

 
Družba Intereuropa d.d. je v prvem trimesečju leta 2007 realizirala za 486 tisoč € investicijskih vlaganj v 
osnovna sredstva. Med njimi sta največji nakup viličarjev ter sanacija dveh lokov strehe skladišča v 
Ljubljani. 
 
Večji del investicij v osnovna sredstva je bil izveden v odvisnih družbah, kjer gre predvsem za širitev 
oziroma obnovo skladiščne infrastrukture. Daleč največja naložba je bil nakup zemljišča za izgradnjo 
logističnega centra v Moskvi. Tam smo sredstva vložili tudi v nakup 10 vlačilcev s polprikolicami. Med 
ostalimi naložbami pa so pomembnejše začetek izgradnje skladišča v Samoboru na hrvaškem  ter 
zaključna faza izgradnje skladišča v Dobanovcih pri Beogradu. 
 

1.4. Upravljanje s človeškimi viri 
 
Gibanje števila zaposlenih 
 
Na dan 31.03.2007 je bilo v koncernu Intereuropa 2.348 zaposlenih, kar je za 38 več kot ob koncu leta 
2006. V slovenskem in hrvaškem delu koncerna ni večjih sprememb v številu delavcev. Večje pa so 
spremembe v številu zaposlenih v ostalih državah, kjer število zaposlenih narašča. Najbolj je naraslo v 
ukrajinski družbi ZTS d.o.o. Užgorod, saj so zaposlili 14 voznikov in ostalih delavcev.  
 
Tabela: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa po državah 

 Država 31.03.2007 31.12.2006 
Odmik 

31.03.07-
31.12.06 

Indeks 
mar/dec 

1 Slovenija 1.301 1.297 4 100 
2 Hrvaška 605 605 0 100 
3 Ostale države 442 408 34 108 

 SKUPAJ 2.348 2.310 38 102 
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Razvoj kadrov 
 
V obdobju januar - marec 2007 smo v razne oblike usposabljanja oz. pridobivanja novih znanj vključili 
četrtino zaposlenih, kar je trikrat več, kot v enakem obdobju lani. Povprečno število ur usposabljanja na 
zaposlenega je znašalo 6,1 ur. Ugotavljamo, da v prvih treh mesecih nismo izpolnili zastavljenih ciljev na 
področju izobraževanja, saj je realiziranega le 61% plana. Ocenjujemo, da se bomo do konca leta približali 
načrtovanemu stanju, saj načrtujemo obsežnejše usposabljanje ključnih in končnih uporabnikov aplikacije 
projekta prenove informacijskega sistema za podporo procesom ISPRO. 
 
V Intereuropi d.d. in odvisnih družbah v Sloveniji se je izobraževalo 27% zaposlenih, kar je trikrat več, 
kot v enakem obdobju lani, usposabljanje je v povprečju trajalo 6 ur na zaposlenega.  
V omenjenem obdobju smo se usposabljali predvsem na področju tujih jezikov, varstva pri delu, 
komunikacije in prodaje, carinskega poslovanja in kakovosti. Zelo je bila aktivna skupina ključnih 
uporabnikov v sklopu projekta prenove informacijskega sistema za podporo procesom ISPRO, ki testirajo 
aplikacijo in izvajajo začetne nastavitve. 
 
V odvisnih družbah v tujini so se najbolj izobraževali v družbah na hrvaškem, na Kosovu in v Ukrajini, 
kjer so zaposleni pridobivali predvsem znanja tujih jezikov, špedicije in transporta, carinskega zastopanja, 
skladiščenja, oz. vožnje z viličarji, itd. Prvič v družbi Intereuropa, Logističke usluge d.o.o. Zagreb 
beležimo obliko internega izobraževanja. 
 
 
 

1.5. Celovita kakovost poslovanja 
 
V januarju smo od Urada za meroslovje Republike Slovenije prejeli povabilo k razpisu za nagrado za 
poslovno odličnost v Republiki Sloveniji. Zaenkrat se še nismo odločili za sodelovanje, ker še ne 
izpolnjujemo vseh pogojev, vendar se bomo kljub temu začeli usposabljati in delati na področju modela 
poslovne odličnosti. 
 
V tem obdobju smo organizirali tečaj za notranje presojevalce, katerega se je udeležilo 15 zaposlenih iz 
različnih enot. Ob pomanjkanju notranjih presojevalcev so na novo usposobljeni presojevalci doborodošla 
okrepitev. V začetku marca smo opravili notranjo presojo vodstva oz. uprave v Kopru (Intereuropa d.d.) in 
v Zagrebu (Intereuropa, Logističke usluge d.o.o., Zagreb). V obvladujoči družbi smo predlagali šest 
priporočil. Najpomembnejše so se nanašale na prestrukturiranje poslovnika, osebnega pristopa v sistemu 
inovacij ter uporabo metode samoocenjevanja kot metode spodbujanja izboljšav v družbi. V Zagrebu je 
bilo ugotovljenih osem koristnih predlogov za izboljšave. Eden bistvenih je predlog za pripravo družbe na 
vključitev Hrvaške v Evropsko unijo na podlagi izkušenj obvladujoče družbe. 
 
Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju kakovosti velja omeniti tudi posodobitev Strategije 
obvladujoče družbe na področju kakovosti in Poslovnika kakovosti ter imenovanje novih skrbnikov 
procesov v družbi Intereuropa d.d. 
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1.6. Ustvarjanje vrednosti za lastnike 
 
Trgovanje z delnicami 
 
Delnica Intereurope d.d. se je v letošnjem letu uvrstila na seznam najbolj prometnih in hitrorastočih 
delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi d.d. Skupni promet trimesečja je znašal 12,8 mio €, v povprečju na 
dan 207 tisoč €, kar je kar 4,8-krat več kot več v enakem obdobju lani. Lastnika je zamenjalo 469.958 
delnic IEKG, kar znaša 5,9% vseh delnic IEKG.  
 
Vse od začetka leta 2007 je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev prisoten trend rasti vrednosti delnic. 
Visoka rast Intereuropine delnice, ki smo ji bili priča v zadnjih dneh meseca marca in se je nadaljevala v 
aprilu, je posledica ugibanj o prevzemu družbe Intereurope d.d. 
 
Tržna kapitalizacija je na zadnji dan obdobja znašala 234 mio €, tržna vrednost delnice pa 29,62 €. 
Knjigovodska vrednost delnice1 na zadnji dan obdobja je znašala 21,35 €. 
Kazalnik čisti dobiček na delnico2 je v obdobju januar-marec 2007 znašal 2,81 € na delnico. Na letnem 
nivoju znaša 3,39 € na delnico, brez učinka prodaje deleža v Banki Koper d.d. pa 0,77 € na delnico.  
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Slika: Gibanje enotnega tečaja  in promet delnice IEKG in SBI20 v I. trimesečju leta 2007 
 
 
 
                                                
1 kapital na zadnji dan obračunskega obdobja/št. navadnih delnic 
2 čisti poslovni izid/št.navadnih delnic 
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Lastništvo 
 
Vse od novembra meseca 2006 se število delničarjev družbe povečuje, še zlasti število malih delničarjev. 
Na dan 31.03.2007 je bilo v delniško knjigo vpisanih 4.571 delničarjev, kar je za 245 delničarjev (5,7%) 
več kot jih je bilo na zadnji dan leta 2006. 
Med večjimi spremembami v lastništvu je zmanjšanje lastniškega deleža Abanke Vipa d.d. Prav tako smo 
večje spremembe zabeležili pri tujih vlagateljih - pravnih osebah (povečanje lastniškega deleža). Skupni 
delež tujcev je na dan 31.03.2007 znašal 2,75%, (na dan 31.12.2006 pa 0,77%), od tega ima največji 1,23 
odstotni delež Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. 
 
Tabela: Lastniška struktura delnic na dan 31.03.2007 

31.03.2007 31.12.2006   

 št.delnic  delež  št.delnic  delež 
indeks 

mar07/dec06 
število 

delničarjev 

Fizične osebe 1.704.794 21,57% 1.654.055 20,93% 103 4.361 
- od tega zaposleni 615.607 7,79% 606.301 7,67% 102 522 
Luka Koper d.d. 1.960.513 24,81% 1.960.513 24,81% 100 1 
Podjetja 551.903 6,98% 493.117 6,24% 112 139 
Finančne družbe 2.423.015 30,66% 2.532.540 32,05% 96 64 
Kapitalska družba d.d.* 787.262 9,96% 787.262 9,96% 100 5 
Slovenska odškodninska družba d.d. 474.926 6,01% 474.926 6,01% 100 1 
SKUPAJ 7.902.413 100,00% 7.902.413 100,0%  4.571 
* Vključuje tudi KSPPS, KVSP in SODPZ, PPS 
 
Tabela: Največji delničarji na dan 31.03.2007 
    št.delnic 

31.03.2007 
delež 

31.03.2007 
št.delnic 

31.12.2006 
 indeks 

mar07/dec06  
1. LUKA KOPER, D.D.         1.960.513     24,81%   1.960.513     100 
2. KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.            719.797     9,11%      719.797     100 
3. SLOVENSKA ODŠKODNINSKA 

DRUŽBA D.D. 
          

 474.926     
 

6,01% 
   

   474.926     
 

100 
4. INFOND ID, D.D.            348.139     4,41%      348.139     100 
5. ISTRABENZ D.D.            299.516     3,79%      299.516     100 
6. VS TRIGLAV STEBER I, D.D.            213.818     2,71%      232.776     92 
7. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.            213.640     2,70%      213.640     100 
8. VS PROBANKA GLOBALNO 

NALOŽBENI SKLAD 
         

 200.000     
 

2,53% 
    

 257.987     
 

78 
9. KD RASTKO, delniški vzajemni sklad            134.626     1,70%      130.626     103 
10. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. - 

Kritni sklad ŽZ 
             

119.278     
 

1,51% 
      

119.278     
 

100 
 
Tabeli: Število delnic v  lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31.03.2007 

 
 
 
 
 

Uprava Število delnic Delež 
mag. ANDREJ LOVŠIN, predsednik uprave 49.650 0,628 % 
MARKEŽIČ ZVEZDAN, namestnik predsednika uprave 3.094 0,039 % 
JONKE ONDINA, članica uprave-delavska direktorica 3.080 0,039 % 
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Lastne delnice  
 
Intereuropa d.d. nima oblikovanega sklada lastnih delnic. 
Družba  je imela odobren in neizkoriščen kapital v višini 1.627 tisoč € do 27.02.2007 in v tem obdobju ni 
izdala delnic za odobreni kapital.  
 
Dividendna politika 
 
Uprava Intereurope d.d. je v razvojnem načrtu opredelila dolgoročno stabilno politiko izplačevanja 
dividend. Zaradi pospešenega investicijskega ciklusa sta uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. 
oblikovala predlog o izplačilu dividend za leto 2006 v višini 0,83 € na delnico. 
 
 
 

2. POSLOVANJE DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
 
Tabeli: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2007 v tisoč € 

Postavka / Kazalec Jan-Mar  
2007 Plan 2007 Jan- Mar 

 2006 
Indeks 

2007/plan 
Indeks 

2007/2006 
Čisti prihodki od prodaje 33.109 32.686 28.074 101 118 

Kopenski promet 11.259 12.446 10.607 90 106 
Logistične rešitve 3.765 3.676 3.544 102 106 

Interkontinentalni promet 16.674 15.195 12.496 110 133 
Druge storitve 1.411 1.369 1.428 103 99 

EBITDA* 2.459 2.118 2.082 116 118 
Poslovni izid iz poslovanja 1.286 922 899 139 143 
Čisti poslovni izid 22.216 19.109 1.320 116 1.683 
Čisti prih.od prodaje /zap /mes  12,257 12,077 10,734 101 114 
Dodana vrednost /zap /mes  2,739 2,672 2,543 103 108 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 

Postavka / Kazalec 31.03. 
2007 

Plan  
31.12.2007 

31.12.  
 2006 

Indeks 
2007/plan 

Indeks 
2007/2006 

Bilančna vsota* 231.236 217.449 226.678 106 102 
Kapital* 168.691 158.633 165.905 106 102 
Kratk. Sredstva /kratk. obvez. 1,10 0,88 1,46 124 75 
Čista dobičk.kapitala  (v % - letni nivo)** 17,1%*** 14,0% 4,6% 116 373 
* na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja, *** upoštevana četrtina čistega dobička pri prodaji deleža Banke Koper 
 
 
 

Nadzorni svet Število delnic Delež 
NEVIJA PEČAR, namestnica predsednika nadzornega sveta 4.185 0,05 % 
VINKO REBULA, član nadzornega sveta 450 0,01 % 
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Temeljne ugotovitve o poslovanju družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2007: 
 

• Čisti prihodki od prodaje v višini 33,1 mio € presegajo zastavljene cilje za 1% in so v primerjavi 
z obdobjem v letu 2006 v porastu za 18%. Po poslovnih področjih presegamo plan čistih 
prihodkov od prodaje na področju logističnih rešitev in področju interkontinentalnega prometa, 
medtem ko  je področje kopenskega prometa za 10% pod planom (vsi produkti z izjemo cestnega 
prometa).  

• Izid iz poslovanja v višini 1,3 mio € za 39% presega plan trimesečja. Večinoma je to posledica 
porasta prodaje, večanja produktivnosti, spreminjanja strukture prodaje ter obvladovanja stroškov 
(predvsem stroškov dela in ostalih stroškov).  

• Čisti poslovni izid v višini 22,2 mio € za 16% odstotkov presega načrtovan rezultat in za večkrat 
presega čisti poslovni izid lanskoletnega obdobja. V tem obdobju smo s prodajo naložbe v Banki 
Koper ustvarili za  23,4 mio € finančnih prihodkov, kar občutno izboljšuje čisti poslovni izid ter 
čisto dobičkonosnost kapitala.  

• Čista dobičkonosnost kapitala znaša 17,1%, kar je za več kot 3 krat nad lanskoletnim rezultatom 
ter 3,1 odstotne točke nad načrtovanim. 

• Kazalniki na zaposlenega kažejo, da nam je uspelo povečati produktivnost prodaje glede na 
primerljivo obdobje preteklega leta za 14% in preseči planske cilje.  

• V strukturi virov sredstev predstavlja delež kapitala 73%, kratkoročni koeficient pa 1,10, kar 
kaže na dolgoročno finančno stabilnost družbe Intereuropa d.d. 

Finančne rezultate družbe Intereuropa d.d. ocenjujemo kot uspešne in predvidevamo, da bo družba ob 
polletju presegla polletne cilje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o poslovanju koncerna INTEREUROPA v obdobju januar-marec 2007 
 
 

15 

B. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

1. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA SKUPINO INTEREUROPA  
 
Računovodski izkazi obvladujoče družbe in skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.   
Tako pri skupinskih računovodskih izkazih kot pri računovodskih izkazih obvladujoče družbe so 
upoštevane enake računovodske usmeritve, kot so navedene v računovodskem poročilu za poslovno leto 
2006. 
 
Postopki uskupinjevanja  
Pri sestavljanju skupinskih računovodskih izkazov so bile naložbe obvladujoče družbe v kapital odvisnih 
družb pobotane v višini 62.014 tisoč EUR s kapitali odvisnih družb v isti višini. Vse medsebojno 
usklajene poslovne terjatve in obveznosti med družbami v skupini so bile pobotane v višini 3.584 tisoč 
EUR. Medsebojne kratkoročne terjatve in obveznosti iz financiranja so bile izločene v višini 6.801  tisoč 
EUR, medsebojne dolgoročne terjatve in obveznosti iz financiranja pa so bile pobotane v višini 5.307 tisoč 
EUR. 
 
Pobotanje prihodkov in odhodkov  
Čisti prihodki od prodaje predstavljajo prodane poslovne učinke med obvladujočo družbo in odvisnimi 
družbami ter med samimi odvisnimi družbami so bili pobotani v vrednosti 4.422 tisoč EUR s stroški 
storitev v enaki višini. Finančni prihodki in odhodki pa so bili pobotani v vrednosti 76  tisoč EUR. 
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1.1. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Intereuropa  
 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE INTEREUROPA v obdobju od  1.1. do 31.03.2007 
 

v 000 EUR
Januar - marec 

2007
Januar - marec 

2006
I                     

07/06
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 58.043 52.353 111
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 -
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 149 683 22
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 41.392 37.846 109
5. STROŠKI DELA 10.385 9.185 113
6. ODPISI VREDNOSTI 3.445 3.386 102

a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 3.083 2.651 116
b) Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 362 735 49

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 570 496 115
8. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2+3-4-5-6-7) 2.400 2.123 113
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 23.407 47 -
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 13 94 14
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 299 474 63
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH 
NALOŽB 7 0 -
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 456 250 182

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 150 78 192
15. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA (8+9+10+11-12-13-
14) 25.506 2.410 1.058
16. DRUGI PRIHODKI 0 0 -
17. DRUGI ODHODKI 0 0 -
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA(16-17) 0 0 -
19. Davek od dobička 3.147 525 599
20. Odloženi davki -34 16 -213
21.a Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 109 127 86
21.b Čisti poslovni izid večinskega lastnika (15+18-19-20-21.a) 22.284 1.742 -
21. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(21.a+21.b) 22.393 1.869 -

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 2,82 0,22 -
Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR) 2,82 0,22 -  
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BILANCA STANJA SKUPINE INTEREUROPA  na dan 31.03.2007 

v 000 EUR 31.3.2007 31.12.2006
I

07/06

SREDSTVA 296.816 289.777 102
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 204.412 191.364 107

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 10.215 10.099 101
II. Opredmetena osnovna sredstva 165.788 153.672 108
III. Naložbene nepremičnine 13.996 14.259 98
IV. Dolgoročne finančne naložbe 13.821 12.931 107
V. Dolgoročne poslovne terjatve 2 2 100
VI. Odložene terjatve za davek 590 401 147
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 86.303 95.620 90
I. Sredstva za prodajo 1.417 26.437 5
II. Zaloge 93 79 118
III. Kratkoročne finančne naložbe 3.583 4.376 82
IV.Kratkoročne poslovne terjatve 78.264 61.195 128
V. Denarna sredstva 2.946 3.533 83

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.101 2.793 218

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 296.816 289.777 102
A. KAPITAL 183.819 181.340 101
I. Vpoklicani kapital 32.976 32.976 100
II. Kapitalske rezerve 49.403 49.403 100
III. Rezerve iz dobička 12.008 12.008 100
IV. Presežek iz prevrednotenja 6.086 25.516 24
V. Preneseni čisti poslovni izid 56.592 50.205 113
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 22.284 6.387 349
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala (prevedbene tečajne razlike) 1.107 1.379 80
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov 3.363 3.466 97
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 3.064 2.997 102
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 28.617 31.804 90
I. Dolgoročne finančne obveznosti 27.464 27.482 100
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 675 480 141
III. Odložene obveznosti za davek 478 3.842 12
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 81.316 73.636 110
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 -
II. Kratkoročne finančne obveznosti 24.169 22.853 106
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 57.147 50.783 113

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 -  
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
a)  POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Čisti prihodki od prodaje v skupini Intereuropa znašajo 58.043 tisoč EUR in so za 11 %  (oz. 5.690 tisoč 
EUR) večji od primerljivih lanskoletnih, medtem ko so stroški blaga, materiala in storitev porasli za 9 
% (oz. 3.546 tisoč EUR) .  
 
Delež stroškov blaga, materiala in storitev v čistih prihodkih od prodaje znaša v obravnavanem obdobju 
71 %, medtem, ko je bil v primerljivem obdobju 72 %.  
 
Drugi poslovni prihodki v  višini 149 tisoč EUR  predstavljajo pretežno prihodke iz naslova  plačanih 
terjatev, za katere je bil v predhodnih letih oblikovan popravek vrednosti in prihodke iz prejetih odškodnin 
s stani zavarovalnic. V lanskoletnih primerljivih podatkih se odražajo predvsem večji prihodki iz naslova 
popravkov vrednosti terjatev in čisti dobiček dosežen pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev.  
 
Stroški dela so se v prvem trimesečju povečali za 13 % oz. 1.200 tisoč EUR, medtem ko se je število 
zaposlenih (izračunano na podlagi plačanih ur) povečalo za 8%.  
 
Odpisi vrednosti znašajo 3.445 tisoč EUR in predstavljajo stroške amortizacije neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.083 tisoč EUR, preostali del v višini 
362 tisoč EUR pa se nanaša popravke vrednosti terjatev do kupcev.      
 
Poslovni izid iz poslovanja v obravnavanem obdobju  znaša 2.400 tisoč EUR in je za 13 % (oz. 277 tisoč 
EUR) večji od primerljivega lanskoletnega, na kar je vplival predvsem večji porast čistih prihodkov od 
prodaje kot je znašal porast poslovnih odhodkov. 
 
Finančni prihodki iz deležev višini 23.407 tisoč EUR predstavljajo predvsem dosežen dobiček pri 
prodaji delnic Banke Koper d.d. (23.392 tisoč EUR); preostali del  (15 tisoč EUR) pa  pripadajoče čiste 
dobičke pridružene in skupaj obvladovane družbe. 
 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so porasli za 82 % (oz. 206 tisoč EUR) iz naslova večjih 
odhodkov iz prejetih bančnih kreditov. 
 
Poslovni izid iz rednega poslovanja znaša 25.506 tisoč EUR. Je višji od primerljivega lanskoletnega za 
23.096 tisoč EUR, na kar ima največji učinek dosežen kapitalski dobiček in večji poslovni izid iz 
poslovanja kot je bil v primerljivem obdobju..   
 
Ob upoštevanju davka od dobička je skupina Intereuropa  v prvem trimesečju letošnjega leta ustvarila čisti 
poslovni izid v višini 22.393 tisoč EUR. 
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b)  POJASNILA K BILANCI STANJA  
 
Dolgoročna sredstva 
 
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih beležimo porast za 8 % , na kar so vplivala  nova vlaganja v 
opredmetena osnovna sredstva kot je znašala amortizacija. K skupnemu znesku novih vlaganj v višini 
14.962 tisoč EUR, največ prispevajo naslednje družbe: Intereuropa East d.o.o. , Moskva (11.589 tisoč 
EUR), A.D. Intereuropa logističke usluge , Beograd (1.446 tisoč EUR), Intereuropa, Logističke usluge, 
d.o.o., Zagreb (1.041 tisoč EUR), Intereuropa d.d. (486.tisoč EUR) in Intereuropa RTC d.d. Sarajevo (345 
tisoč EUR).  
 
Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo predvsem na finančne naložbe obvladujoče družbe. Njihov 7 
% porast predstavlja  pretežno prevrednotenje naložb na pošteno vrednost.   
 
Kratkoročna sredstva  
 
Pri kratkoročnih sredstvih beležimo zmanjšanje za 10 % na kar ima močan vpliv zmanjšanje sredstev za 
prodajo, v okviru katerih je bila po pošteni vrednosti na dan 31.12.2006 izkazana finančna naložba v 
delnice banke Koper d.d, ki je bila v letošnjem prvem trimesečju prodana. 
 
Sredstva za prodajo z vrednostjo 1.417 tisoč EUR  izvirajo iz sredstev obvladujoče družbe in 
predstavljajo nepremičnine, ki so namenjene prodaji.  
 
Kratkoročne finančne naložbe v višini 3.583 tisoč EUR predstavljajo kratkoročne depozite in 
kratkoročno dana posojila drugim.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
Med kratkoročnimi terjatvami beležimo povečanje predvsem kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih, in 
sicer iz naslova začetih  aktivnosti vlaganj v  novoustanovljeno družbo v Ukrajini. 
 
Denarna sredstva znašajo 2.946 tisoč EUR. Sestavljajo jih sredstva na računih, depoziti na odpoklic, 
denarna sredstva v blagajni in denar na poti.  
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so na dan 31.3.2007 pripoznane z vrednostjo   6.101 tisoč 
EUR. Vsebujejo predvsem kratkoročno nezaračunane prihodke v višini nastalih direktnih stroškov, za 
katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti in nezaračunane carinske dajatve. Povečale so se za 3.308 
tisoč EUR na račun nezaračunanih  carinskih dajatev pri obvladujoči družbi iz novih poslov, ki so bile 
zaračunane kupcem. 
 
Kapital skupine je pripoznan v višini 183.819 tisoč EUR in je glede na primerljivi bilančni dan, 
31.12.2006, večji za 1% zaradi doseženega čistega dobička skupine (22.393 tisoč EUR obravnavanega 
obdobja). Pri presežku iz prevrednotenja beležimo zmanjšanje za 19.448 tisoč EUR zaradi prenosa v 
prihodke iz naslova doseženega dobička  pri prodaji delnic Banke Koper d.d.. Delež kapitala  v 
obveznostih do virov sredstev je 62-odstoten. 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
Na dan bilance stanja ima skupina 3.064 tisoč EUR neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij, katerih pretežni 
del predstavljajo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti. 
 
Finančne in poslovne obveznosti vključno z odloženimi obveznostmi za davek  skupine znašajo 
109.933 tisoč EUR in predstavljajo 37 % obveznosti do virov. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA OBVLADUJOČO  DRUŽBO 
INTEREUROPA d.d  

 

2.1. Nerevidirani računovodski izkazi obvladujoče družbe Intereuropa d.d. 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.

v 000 EUR
Januar -marec 

2007
Januar - marec 

2006 I 07/06
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 33.109 28.074 118
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 91 481 19
3. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 25.440 21.482 118
4. STROŠKI DELA 4.941 4.568 108
5. ODPISI VREDNOSTI 1.309 1.467 89
a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev 1.173 1.183 99
b) Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 136 284 48
6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 224 139 161
7. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2-3-4-5-6) 1.286 899 143
8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 23.953 492 4.868
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 91 124 73
10. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 101 195 52
11. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV 
FINANČNIH NALOŽB 7 0 -

12. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 256 116 221
13. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 50 12 417
14. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA (7+8+9+10-
11-12-13) 25.118 1.582 1.588
15. DRUGI PRIHODKI 0 0 -
16. DRUGI ODHODKI 0 0 -
17. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA (15-
16) 0 0 -
18. Davek od dobička 2.889 244 1.184
19. Odloženi davki 13 18 72
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(14+17-18-19) 22.216 1.320 -

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 2,81 0,17 -
Popravljeni čiti dobiček na delnico (v EUR) 2,81 0,17 -

v obdobju od 1.1.2007 do 31.3.2007
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BILANCA STANJA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. na dan 31.03.2007 
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2.2. Pojasnila k računovodskim izkazom obvladujoče družbe Intereuropa d.d. 
 
 
a) POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Čisti prihodki  od prodaje znašajo 33.109 tisoč EUR in so višji od lanskih doseženih prihodkov v 
enakem obdobju za 18 %.  Za enak odstotek so se povečali tudi stroški blaga, materiala in storitev.  
 
Drugi poslovni prihodki znašajo 91 tisoč EUR in predstavljajo predvsem plačane terjatve, za katere je bil 
v predhodnih letih oblikovan popravek vrednosti. 
 
Stroški dela so se glede na primerljivo obdobje povečali za 8 %. 
 
Odpisi vrednosti z vrednostjo 1.173 tisoč EUR predstavljajo stroške amortizacije neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; v višini 136 tisoč EUR pa popravke vrednosti 
terjatev do kupcev.      
 
Drugi poslovni odhodki v višini 224 tisoč EUR predstavljajo na prispevke za mestna zemljišča. 
 
Poslovni izid iz poslovanja je v letošnjem prvem trimesečju dosegel vrednost 1.286 tisoč EUR in je za    
387 tisoč EUR večji od primerljivega lanskega poslovnega izida iz poslovanja. 
 
Finančni prihodki iz deležev višini 23.953 tisoč EUR predstavljajo predvsem dosežen dobiček pri 
prodaji delnic Banke Koper d.d. (23.392 tisoč EUR); preostali del  (561 tisoč EUR) pa  čiste dobičke, ki so 
jih oz. jih bodo odvisne družbe nakazale obvladujoči družbi na podlagi sklepov skupščin, sprejetih v 
letošnjem prvem trimesečju.  
 
Poslovni izid iz rednega poslovanja znaša 25.118 tisoč EUR. Je višji od primerljivega lanskoletnega za 
23.536 tisoč EUR, na kar ima največji učinek uresničen kapitalski dobiček in večji poslovni izid iz 
poslovanja.   
 
Ob upoštevanju davka od dobička je obvladujoča družba Intereuropa d.d. v prvem trimesečju letošnjega 
leta ustvarila čisti poslovni izid v višini 22.216 tisoč EUR. 
 
 
 
b) POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
Dolgoročna sredstva so glede na dan 31.12.2006 povečala za 2 % na kar je vplivala zlasti 
dokapitalizacija družbe Intereuropa East d.o.o. z vrednostjo 10.367 tisoč EUR. 
 
Pri opredmetenih osnovnih sredstev beležimo zmanjšanje za 459 tisoč EUR,  kar je učinek  amortizacije 
(v višini 1.077 tisoč EUR), novih nabav v znesku 486 tisoč EUR in prenosa sredstev iz naložbenih 
nepremičnin (v višini 132 tisoč EUR).   
 
Dolgoročne finančne naložbe  
Dokapitalizacija odvisne družbe Intereuropa East  d.o.o. je v največji meri vplivala na povečanje 
dolgoročnih finančnih naložb. 
 
 
 



Poročilo o poslovanju koncerna INTEREUROPA v obdobju januar-marec 2007 
 
 

23 

KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
Pri kratkoročnih sredstvih beležimo zmanjšanje za 16 % zaradi zmanjšanja sredstev za prodajo, v okviru 
katerih je bila po pošteni vrednosti na dan 31.12.2006 izkazana finančna naložba v delnice banke Koper 
d.d, ki je bila v letošnjem prvem trimesečju prodana. 
 
Sredstva za prodajo z vrednostjo 1.417 tisoč EUR  predstavljajo nepremičnine, ki so namenjene prodaji. 
 
Kratkoročne finančne naložbe v višini 7.324 tisoč EUR v pretežni meri predstavljajo dana posojila 
družbam v skupini (6.824 tisoč EUR).  
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
Med kratkoročnimi terjatvami beležimo povečanje v največji meri kratkoročnih poslovnih terjatev do 
drugih, in sicer iz naslova začetih vlaganj v novoustanovljeno družbo v Ukrajini. 
 
Denarna sredstva znašajo  314 tisoč EUR. Sestavljajo jih sredstva na računih, depoziti na odpoklic, 
denarna sredstva v blagajni in denar na poti.  
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so na dan 31.3.2007 pripoznane v vrednosti   5.120 tisoč EUR. 
Vsebujejo predvsem kratkoročno nezaračunane prihodke v višini nastalih direktnih stroškov, za katere se 
pričakuje, da jih bo mogoče pokriti in nezaračunane carinske dajatve. Povečale so se 3.049 tisoč EUR 
predvsem na račun nezaračunanih  carinskih dajatev iz novih poslov, ki so bile zaračunane kupcem. 
 
KAPITAL 
Na dan 31.3.2007 predstavlja kapital 73 % vseh obveznosti do virov sredstev, kar kaže na visoko stopnjo 
samofinanciranja. V obravnavanem obdobju se je povečal na račun čistega dobička obravnavanega 
obdobja (22.216 tisoč EUR) in zmanjšal na račun presežka iz prevrednotenja (za 19.430 tisoč EUR) v 
pretežni meri zaradi prenosa v prihodke iz naslova doseženega dobička  pri prodaji delnic Banke Koper 
d.d.  
 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Na dan bilance stanja ima družba 1.418 tisoč EUR neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij. Pretežni del 
predstavljajo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti. 
 
Dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne finančne obveznosti  so na dan bilance stanja pripoznane z vrednostjo 11.190 tisoč EUR in  
predstavljajo dolgoročne najete kredite  pri bankah. 
 
Odložene obveznosti za davek so pobotane z odloženimi terjatvami za davek in v pobotanem znesku 
znašajo 384 tisoč EUR. V pretežni meri je osnova zanje   prevrednotenje finančnih naložb na pošteno 
vrednost. 
 
Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne finančne obveznosti v višini 18.384 tisoč EUR sestavljajo kratkoročne kreditne linije pri 
bankah v državi in služijo uravnavanju tekoče likvidnosti.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 31.150 tisoč EUR in se v pretežnem delu nanašajo na 
obveznosti do dobaviteljev.  
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C. ZAKLJUČEK 
 
V prvem trimesečju leta 2007 smo v koncernu Intereuropa dosegli 58 mio € čistih prihodkov od prodaje in 
22,4 mio € čistega poslovnega izida. 
 
Ocenjujemo da smo prvo trimesečje zaključili uspešno, saj: 
ð beležimo 10,9% rast čistih prihodkov od prodaje in 13,0% rast poslovnega izida iz poslovanja v 

primerjavi s prvim trimesečjem leta 2006, 
ð kljub zaostajanju čistih prihodkov od prodaje za planiranimi za 2,4%, ob upoštevanju negativnega 

sezonskega vpliva na prodajo v prvem trimesečju, ocenjujemo doseženo prodajo kot uspešno, 
ð smo prodali 8,33% delež v Banki Koper d.d. in izkupiček namenili vlaganjem v razvoj novih tržišč 

in izgradnjo novih logističnih zmogljivosti. Čisti dobiček pri prodaji v višini 20,7 mio € je močno 
vplival na visok čisti poslovni izid koncerna v višini 22,4 mio €. S takšnim rezultatom smo 
načrtovani čisti poslovni izid presegli za 8,7%.  

 
Vzpodbudno je povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega, v mesecu marcu pa smo 
dosegli zelo dobre rezultate, kar daje zagotovilo za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev ob koncu 
prvega polletja 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        INTEREUROPA d.d. 
        predsednik uprave 
        mag. Andrej Lovšin 

         


