
Intereuropa

Globalni logistiËni servis,

delniπka druæba

Vojkovo nabreæje 32

6000 Koper

Slovenija

www.intereuropa.eu

Poslovna mreæa
Slovenija
Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis, delniπka druæba, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 10 00, f: 664 26 74
PodroËje predsednika uprave
•	 	Predsednik	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Namestnik	predsednika	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Sektor	za	upravljanje	z	nepremiËninami	

in centralno nabavo
 t: +386 5 664 13 13, f: 664 20 49
•	 	Sektor	za	raËunovodstvo
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	finance
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	kadrovske	in	sploπne	zadeve
 t: +386 5 664 22 86, f: 664 26 74
•	 	Sluæba	notranje	revizije
 t: +386 5 664 13 46, f: 665 13 21
•	 	Sluæba	za	odnose	z	javnostmi
 t: +386 5 664 12 87, f: 664 12 73
•	 	Pravna	sluæba
 t: +386 5 664 12 61, f: 664 26 74 
•	 	Sluæba	za	kakovost
 t: +386 5 664 12 25, f: 664 15 35
•	 	Sluæba	kontrolinga
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
PodroËje πpedicije in logistike
 t: +386 5 664 15 20, f: 664 15 35

Filiale v Sloveniji
Filiala Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 15 02, f: 664 15 01
Poslovna	enota	Brnik
Brnik	130,	4210	Brnik
 t: +386 4 206 28 00, f: 206 28 21
Filiala Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 90, f: 586 87 88
•	 	Izpostava	Logatec 

IOC	Zapolje	bb,	1370	Logatec
 t: +386 1 750 83 80, f: 750 83 89
•	 	Izpostava	Novo	mesto 

»eπËa	vas	40,	8000	Novo	mesto
 t: +386 7 331 62 00, f: 331 62 03
Poslovna	enota	Jesenice
Spodnji	plavæ	6/b,	4270	Jesenice
 t: +386 4 588 91 00, f: 588 91 09
•	 	Izpostava	Kranj 

Gorenjesavska cesta 4, 4000 Kranj
 t: +386 4 280 17 10, f: 280 17 29
Poslovna	enota	Seæana
Partizanska	93,	6210	Seæana
 t: +386 5 707 01 10, f: 707 01 88
•	 	Izpostava	Vrtojba 

MMP	Vrtojba	8,	5290	©empeter	pri	Gorici
 t: +386 5 330 99 31, f: 330 99 39
Filiala Celje
KidriËeva	38,	p.p.	1039,	3102	Celje
 t: +386 3 424 21 00, f: 42 42 135
Poslovna	enota	Maribor
Træaπka cesta 53, 2001 Maribor
 t: +386 2 420 84 00, f: 420 84 12
Poslovna	enota	Dravograd	
Otiπki	vrh	25a,	2373	©entjanæ	pri	Dravogradu
 t: +386 2 878 78 10, f: 878 78 40
Filiala mejna odprava
Mejni	prehod	Obreæje,	
8261	Jesenice	na	Dolenjskem
 t: +386 7 495 74 40, f: 495 73 66
Poslovalnica	Jelπane
Mejni	prehod	Jelπane,	6254	Jelπane
 t: +386 5 788 51 56, f: 788 51 50
Poslovalnica	Metlika
Mejni	prehod	Metlika,	8330	Metlika
 t: +386 7 305 95 35, f: 305 85 97
Poslovalnica	Gruπkovje
Mejni	prehod	Gruπkovje,	2286	Podlehnik
 t: +386 2 768 22 81, f: 768 22 91

Odvisne druæbe v Sloveniji
Intereuropa Transport, mednarodni 
cestni transport, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 14 43, f: 664 14 55
•	 	Sluæba	træenja
 t: +386 5 664 18 45, f: 664 26 59
•	 	Komercialno	operativna	sluæba
 t: +386 5 664 14 73, f: 664 14 05
•	 	Termo	prevozi
 t: +386 5 664 14 49, f: 664 18 54 
•	 	Izredni	prevozi
 t: +386 5 664 14 45, f: 664 14 05
•	 	Oddelek	Ljubljana 

Letaliπka cesta 35, 1000 Ljubljana
 t: +386 1 524 02 15, f: 524 02 15
•	 	Prevozi	montaænih	hiπ 

Repno	8,	3230	©entjur
 t: +386 3 579 93 12, f: 579 93 12
Interagent, pomorska agencija, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 30, 6000 Koper
 t: +386 5 664 16 09, f: 664 16 26
Intereuropa-FLG, æelezniπka 

πpedicija, d.o.o., Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 50, f: 524 55 31
Interzav, organizacija za opravljanje 
zavarovalnih poslov, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 17 26, f: 664 17 25
Intereuropa IT, informacijska 
tehnologija, d.o.o, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 13 01, f: 664 12 39

Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, druπtvo s 
ograniËenom odgovornoπÊu, Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 39 00 666, f: 3900 777
Podruænica	Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 37 80 555, f: 3780 595
•	 	Poslovnica	Kutina 

Metanska 7, 44320 Kutina
 t: +385 44 66 92 60, f: 68 29 65
Podruænica	Varaædin
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 00, f: 350 761
•	 	Poslovnica	Koprivnica 

Ivana	»esmiËkog	9,	48000	Koprivnica
 t: +385 4 863 99 01, f: 63 99 00
Podruænica	Cestovni	prijevozi
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 50, f: 35 07 98
Podruænica	Rijeka
Draæice	(Zamet)	123	b,	51000	Rijeka
 t: +385 51 66 69 90, f: 66 69 31
Podruænica	Osijek
Ulica	Jablanova	33,	31000	Osijek
 t: +385 31 29 78 70, f: 29 88 96
•	 	Poslovnica	Slavonski	Brod 

Dr.	Mile	Budaka	1,	35000	Slavonski	Brod
 t: +385 35 44 39 02, f: 44 47 44
Podruænica	Split
Matice	hrvatske	21,	21204	Dugopolje
 t: +385 21 66 86 00, f: 66 86 27
•	 	Poslovnica	Zadar 

Gaæenice	bb,	23000	Zadar
 t: +385 23 34 29 00, f: 34 29 15
Intereuropa Sajam, meunarodno 
otpremniπtvo, d.o.o., Zagreb
Avenija	Dubrovnik	15,	10020	Zagreb
 t: +385 1 65 20 470, f: 65 20 078

Bosna in Hercegovina
Intereuropa RTC, Meunarodna πpedicija, 
skladiπtenje, pretovar i transport, d.d. Sarajevo
Ulica HaliloviÊi br. 12, 71000 Sarajevo
 t: +387 33 46 81 53, f: 46 81 54
•	 	Banja	Luka	-	filijala 

Dunavska	1C,	51000	Banja	Luka
 t: +387 51 34 67 20, f: 34 67 21
•	 	BihaÊ	-	filijala 

BihaÊkih	branilaca	89,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 32 81 38, f: 32 81 39
•	 	Tuzla	-	filijala 

Husinskih	rudara	bb,	75000	Tuzla
 t: +387 35 39 73 48, f: 39 73 49
•	 	Travnik	-	filijala 

Dolac	na	Laπvi	bb,	71270	Travnik
 t: +387 30 51 51 36, f: 51 51 36
•	 	Mostar	-	filijala 

RodoË bb, 88000 Mostar
 t: +387 3 635 14 69, f: 35 01 25
•	 	Zenica-	filijala 

Bulevar	Kralja	Tvrtka	I	broj	17,	75000	Zenica
 t: +387 32 44 54 50, f: 44 54 55
•	 	IzaËiÊ	-	filijala 

GP	IzaËiÊ,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 39 30 22, f: 39 30 22
•	 	Doljani	-	filijala 

GP	Doljani,	88000	»apljina
 t: +387 36 81 47 09, f: 81 47 09
•	 	Bosanska	Gradiπka	-	filijala 

16.	krajiπke	brigade	bb,	78400	Bosanska	Gradiπka
 t: +387 51 82 61 70, f: 82 61 71

Makedonija
Intereuropa Skopje, meunarodna 
πpedicija, DOO Skopje
Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Poslovnica	Bogorodica 

g.p.	Bogorodica,	1000	Skopje
 t: +389 34 230 789, f: 230 787
•	 	Poslovnica	Tabanovci 

g.p.	Tabanovci,	31000	Kumanovo
 t: +389 31 467 700, f: 467 700
•	 	Poslovnica	Blace 

g.p.	Blace,	1000	Skopje
 t: +389 2 323 22 21, f: 323 22 21
•	 	Poslovnica	Aerodrom	Cargo 

Aerodrom	Sk	“Aleksandar	Veliki”,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Intereuropa	Transport	DOOEL	Skopje 

Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92

Srbija
AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd
Zemunska	174,	11272	Beograd	-	Dobanovci
 t: +381 11 3109 180, f: 3109 151

•	 	Interkontinentalni	promet-Avio	poslovnica 
Aerodrom	“Nikola	Tesla”	Beograd,	11271	SurËin

 t: +381 11 2286 255, f: 2286 375
•	 	Poslovnica	Niπ 

Aerodrom	Niπ,	Vazduhoplovaca	bb,	18000	Niπ
 t: +381 18 255 699, f: 265 121 
•	 	Poslovnica	Preπevo-Vranje 

GraniËni	prelaz,	17523	Preπevo
 t: +381 17 7666 111, f: 7666 112
•	 	Poslovnica	Novi	Sad 

BajËi	Æilinskog	16,	21000	Novi	Sad
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Kikinda 

Oslobodjenja	9,	23300	Kikinda
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Subotica 

Segedinski put 80, 24000 Subotica
 t: +381 24 543 329, f: 546 564
•	 	Poslovnica	©id 

Janka	VeselinoviÊa	bb,	22240	©id
 t: +381 22 715 149, f: 715 149
•	 	Poslovanica	©id	-	GraniËni	prelaz	Batrovci 

GraniËni	prelaz	Batrovci,	22240	©id
 t: +381 22 733 297, f:733 297
•	 	Sajamska	poslovnica 

Sajam	-	Bulevar	vojvode	MiπiÊa	14,	11000	Beograd
 t: +381 11 2655 452; 3109 189, f: 2655 271; 3109 171

Kosovo
Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina
Zona	Industriale	Lidhja	e	pejes	p.n.,	
10000	Prishtine,	Kosovë
 t: +381 38 544 561, f: 544 734
•	 	Branch	Mitrovica 

Parku	Industrial	Mitrovicë,	40000	Mitrovicë,	Kosovë
 t: +381 38 544 561 loc 1201, f: +381 28 531 909
•	 	Branch	Hani	i	Elezit 

Rr. Kolonia e punetoreve p.n., 
71000	Hani	i	Elezit,	Kosovë

 t: +381 38 544 561 loc 1180, f: 544 734
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	Airways)	Branch	-	Pristina 

Rr.	Qamil	Hoxha	nr.	12,	10000	Prishtinë,	Kosovë
 t: +381 38 246 746, f: 246 747
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	CARGO)	 

Branch	-	Airport	of	Pristina 
International	Airport	of	Pristina,	100070,	Lypjan

 t: +381 38 544 742, f: 544 742

Rusija
OOO Intereuropa - East, Moskva
Rural	settlement	“Barantsevkoe”,	“Lyutoretskoe”	
industrial	zone,	estate	4,	142324,	Russian	
Federation,	Moscow	area,	Chekhovskiy	district
 t: +7 495 727 33 63, f: 727 33 63
Transport
 t: +7 965 383 95 21

Francija
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu
Rue	de	l`Aigue	-	Z.A.	Portes	du	Dauphine,	
69780	Saint-Pierre-de-Chandieu
 t: +33 472 48 28 97, f: 48 00 42

Ukrajina
TOV TEK ZTS, Uægorod
Svoboda str. 4, 89424 v. Minaj
 t: +38 0312 66 96 60, f: 66 96 62
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev
37-41,	Artema	str.,	04053	Kiev
 t: +38 044 200 14 91, f: 484 38 08

NemËija
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf
Frachtzentrum,	Eingang	C,	Lütticher	
Str. 12, 53842 Troisdorf
 t: +49 2241 922 44 0, f: 922 44 15
•	 	Niederlassung	Stuttgart 

Rutesheimer	Str.	24,	70499	Stuttgart
 t: +49 711 860 53 50, f: 860 53 515

»rna gora
Zetatrans A.D., LogistiËke usluge, Podgorica
∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 900, f: 441 902
•	 	Podgorica	-	filijala 

∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 951, f: 441 952
•	 	NikπiË	-	filijala 

Ul.	Danila	BojoviËa	b.b.,	81400	NikπIË
 t: +382 40 213 384, f: 213 388
•	 	Bijelo	Polje	-	filijala 

Ul.	Trπova	b.b.,	84000	Bijelo	Polje
 t: +382 50 430 524, f: 432 091
•	 	Pljevlja	-	poslovnica 

Ul.	Vuka	KartadæiÊa	br.2,	84210	Pljevlja
 t: +382 52 321 979, f: 322 804
•	 	Bar	-	poslovnica 

Ul.	Obala	13.	Jula	br.	6,	85000	Bar
 t: +382 30 311 862, f: 312 393
•	 	Kotor	-	filijala 

Ul.	Obala	Marπala	Tita	584,	85330	Kotor
 t: +382 32 325 102, f: 325 103

Albanija
Intereuropa Global Logistics Service 
Albania shpk, Durres
Lagja	1,	Rruga:	Taulantia,	Sheshi	Mujo	
Ulqinaku,	Kulla	2,	2001-2010	Durres	
 t: +355 52 222 760, f: 222 761
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Intereuropa
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Poslovna mreæa
Slovenija
Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis, delniπka druæba, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 10 00, f: 664 26 74
PodroËje predsednika uprave
•	 	Predsednik	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Namestnik	predsednika	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Sektor	za	upravljanje	z	nepremiËninami	

in centralno nabavo
 t: +386 5 664 13 13, f: 664 20 49
•	 	Sektor	za	raËunovodstvo
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	finance
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	kadrovske	in	sploπne	zadeve
 t: +386 5 664 22 86, f: 664 26 74
•	 	Sluæba	notranje	revizije
 t: +386 5 664 13 46, f: 665 13 21
•	 	Sluæba	za	odnose	z	javnostmi
 t: +386 5 664 12 87, f: 664 12 73
•	 	Pravna	sluæba
 t: +386 5 664 12 61, f: 664 26 74 
•	 	Sluæba	za	kakovost
 t: +386 5 664 12 25, f: 664 15 35
•	 	Sluæba	kontrolinga
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
PodroËje πpedicije in logistike
 t: +386 5 664 15 20, f: 664 15 35

Filiale v Sloveniji
Filiala Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 15 02, f: 664 15 01
Poslovna	enota	Brnik
Brnik	130,	4210	Brnik
 t: +386 4 206 28 00, f: 206 28 21
Filiala Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 90, f: 586 87 88
•	 	Izpostava	Logatec 

IOC	Zapolje	bb,	1370	Logatec
 t: +386 1 750 83 80, f: 750 83 89
•	 	Izpostava	Novo	mesto 

»eπËa	vas	40,	8000	Novo	mesto
 t: +386 7 331 62 00, f: 331 62 03
Poslovna	enota	Jesenice
Spodnji	plavæ	6/b,	4270	Jesenice
 t: +386 4 588 91 00, f: 588 91 09
•	 	Izpostava	Kranj 

Gorenjesavska cesta 4, 4000 Kranj
 t: +386 4 280 17 10, f: 280 17 29
Poslovna	enota	Seæana
Partizanska	93,	6210	Seæana
 t: +386 5 707 01 10, f: 707 01 88
•	 	Izpostava	Vrtojba 

MMP	Vrtojba	8,	5290	©empeter	pri	Gorici
 t: +386 5 330 99 31, f: 330 99 39
Filiala Celje
KidriËeva	38,	p.p.	1039,	3102	Celje
 t: +386 3 424 21 00, f: 42 42 135
Poslovna	enota	Maribor
Træaπka cesta 53, 2001 Maribor
 t: +386 2 420 84 00, f: 420 84 12
Poslovna	enota	Dravograd	
Otiπki	vrh	25a,	2373	©entjanæ	pri	Dravogradu
 t: +386 2 878 78 10, f: 878 78 40
Filiala mejna odprava
Mejni	prehod	Obreæje,	
8261	Jesenice	na	Dolenjskem
 t: +386 7 495 74 40, f: 495 73 66
Poslovalnica	Jelπane
Mejni	prehod	Jelπane,	6254	Jelπane
 t: +386 5 788 51 56, f: 788 51 50
Poslovalnica	Metlika
Mejni	prehod	Metlika,	8330	Metlika
 t: +386 7 305 95 35, f: 305 85 97
Poslovalnica	Gruπkovje
Mejni	prehod	Gruπkovje,	2286	Podlehnik
 t: +386 2 768 22 81, f: 768 22 91

Odvisne druæbe v Sloveniji
Intereuropa Transport, mednarodni 
cestni transport, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 14 43, f: 664 14 55
•	 	Sluæba	træenja
 t: +386 5 664 18 45, f: 664 26 59
•	 	Komercialno	operativna	sluæba
 t: +386 5 664 14 73, f: 664 14 05
•	 	Termo	prevozi
 t: +386 5 664 14 49, f: 664 18 54 
•	 	Izredni	prevozi
 t: +386 5 664 14 45, f: 664 14 05
•	 	Oddelek	Ljubljana 

Letaliπka cesta 35, 1000 Ljubljana
 t: +386 1 524 02 15, f: 524 02 15
•	 	Prevozi	montaænih	hiπ 

Repno	8,	3230	©entjur
 t: +386 3 579 93 12, f: 579 93 12
Interagent, pomorska agencija, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 30, 6000 Koper
 t: +386 5 664 16 09, f: 664 16 26
Intereuropa-FLG, æelezniπka 

πpedicija, d.o.o., Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 50, f: 524 55 31
Interzav, organizacija za opravljanje 
zavarovalnih poslov, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 17 26, f: 664 17 25
Intereuropa IT, informacijska 
tehnologija, d.o.o, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 13 01, f: 664 12 39

Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, druπtvo s 
ograniËenom odgovornoπÊu, Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 39 00 666, f: 3900 777
Podruænica	Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 37 80 555, f: 3780 595
•	 	Poslovnica	Kutina 

Metanska 7, 44320 Kutina
 t: +385 44 66 92 60, f: 68 29 65
Podruænica	Varaædin
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 00, f: 350 761
•	 	Poslovnica	Koprivnica 

Ivana	»esmiËkog	9,	48000	Koprivnica
 t: +385 4 863 99 01, f: 63 99 00
Podruænica	Cestovni	prijevozi
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 50, f: 35 07 98
Podruænica	Rijeka
Draæice	(Zamet)	123	b,	51000	Rijeka
 t: +385 51 66 69 90, f: 66 69 31
Podruænica	Osijek
Ulica	Jablanova	33,	31000	Osijek
 t: +385 31 29 78 70, f: 29 88 96
•	 	Poslovnica	Slavonski	Brod 

Dr.	Mile	Budaka	1,	35000	Slavonski	Brod
 t: +385 35 44 39 02, f: 44 47 44
Podruænica	Split
Matice	hrvatske	21,	21204	Dugopolje
 t: +385 21 66 86 00, f: 66 86 27
•	 	Poslovnica	Zadar 

Gaæenice	bb,	23000	Zadar
 t: +385 23 34 29 00, f: 34 29 15
Intereuropa Sajam, meunarodno 
otpremniπtvo, d.o.o., Zagreb
Avenija	Dubrovnik	15,	10020	Zagreb
 t: +385 1 65 20 470, f: 65 20 078

Bosna in Hercegovina
Intereuropa RTC, Meunarodna πpedicija, 
skladiπtenje, pretovar i transport, d.d. Sarajevo
Ulica HaliloviÊi br. 12, 71000 Sarajevo
 t: +387 33 46 81 53, f: 46 81 54
•	 	Banja	Luka	-	filijala 

Dunavska	1C,	51000	Banja	Luka
 t: +387 51 34 67 20, f: 34 67 21
•	 	BihaÊ	-	filijala 

BihaÊkih	branilaca	89,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 32 81 38, f: 32 81 39
•	 	Tuzla	-	filijala 

Husinskih	rudara	bb,	75000	Tuzla
 t: +387 35 39 73 48, f: 39 73 49
•	 	Travnik	-	filijala 

Dolac	na	Laπvi	bb,	71270	Travnik
 t: +387 30 51 51 36, f: 51 51 36
•	 	Mostar	-	filijala 

RodoË bb, 88000 Mostar
 t: +387 3 635 14 69, f: 35 01 25
•	 	Zenica-	filijala 

Bulevar	Kralja	Tvrtka	I	broj	17,	75000	Zenica
 t: +387 32 44 54 50, f: 44 54 55
•	 	IzaËiÊ	-	filijala 

GP	IzaËiÊ,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 39 30 22, f: 39 30 22
•	 	Doljani	-	filijala 

GP	Doljani,	88000	»apljina
 t: +387 36 81 47 09, f: 81 47 09
•	 	Bosanska	Gradiπka	-	filijala 

16.	krajiπke	brigade	bb,	78400	Bosanska	Gradiπka
 t: +387 51 82 61 70, f: 82 61 71

Makedonija
Intereuropa Skopje, meunarodna 
πpedicija, DOO Skopje
Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Poslovnica	Bogorodica 

g.p.	Bogorodica,	1000	Skopje
 t: +389 34 230 789, f: 230 787
•	 	Poslovnica	Tabanovci 

g.p.	Tabanovci,	31000	Kumanovo
 t: +389 31 467 700, f: 467 700
•	 	Poslovnica	Blace 

g.p.	Blace,	1000	Skopje
 t: +389 2 323 22 21, f: 323 22 21
•	 	Poslovnica	Aerodrom	Cargo 

Aerodrom	Sk	“Aleksandar	Veliki”,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Intereuropa	Transport	DOOEL	Skopje 

Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92

Srbija
AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd
Zemunska	174,	11272	Beograd	-	Dobanovci
 t: +381 11 3109 180, f: 3109 151

•	 	Interkontinentalni	promet-Avio	poslovnica 
Aerodrom	“Nikola	Tesla”	Beograd,	11271	SurËin

 t: +381 11 2286 255, f: 2286 375
•	 	Poslovnica	Niπ 

Aerodrom	Niπ,	Vazduhoplovaca	bb,	18000	Niπ
 t: +381 18 255 699, f: 265 121 
•	 	Poslovnica	Preπevo-Vranje 

GraniËni	prelaz,	17523	Preπevo
 t: +381 17 7666 111, f: 7666 112
•	 	Poslovnica	Novi	Sad 

BajËi	Æilinskog	16,	21000	Novi	Sad
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Kikinda 

Oslobodjenja	9,	23300	Kikinda
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Subotica 

Segedinski put 80, 24000 Subotica
 t: +381 24 543 329, f: 546 564
•	 	Poslovnica	©id 

Janka	VeselinoviÊa	bb,	22240	©id
 t: +381 22 715 149, f: 715 149
•	 	Poslovanica	©id	-	GraniËni	prelaz	Batrovci 

GraniËni	prelaz	Batrovci,	22240	©id
 t: +381 22 733 297, f:733 297
•	 	Sajamska	poslovnica 

Sajam	-	Bulevar	vojvode	MiπiÊa	14,	11000	Beograd
 t: +381 11 2655 452; 3109 189, f: 2655 271; 3109 171

Kosovo
Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina
Zona	Industriale	Lidhja	e	pejes	p.n.,	
10000	Prishtine,	Kosovë
 t: +381 38 544 561, f: 544 734
•	 	Branch	Mitrovica 

Parku	Industrial	Mitrovicë,	40000	Mitrovicë,	Kosovë
 t: +381 38 544 561 loc 1201, f: +381 28 531 909
•	 	Branch	Hani	i	Elezit 

Rr. Kolonia e punetoreve p.n., 
71000	Hani	i	Elezit,	Kosovë

 t: +381 38 544 561 loc 1180, f: 544 734
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	Airways)	Branch	-	Pristina 

Rr.	Qamil	Hoxha	nr.	12,	10000	Prishtinë,	Kosovë
 t: +381 38 246 746, f: 246 747
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	CARGO)	 

Branch	-	Airport	of	Pristina 
International	Airport	of	Pristina,	100070,	Lypjan

 t: +381 38 544 742, f: 544 742

Rusija
OOO Intereuropa - East, Moskva
Rural	settlement	“Barantsevkoe”,	“Lyutoretskoe”	
industrial	zone,	estate	4,	142324,	Russian	
Federation,	Moscow	area,	Chekhovskiy	district
 t: +7 495 727 33 63, f: 727 33 63
Transport
 t: +7 965 383 95 21

Francija
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu
Rue	de	l`Aigue	-	Z.A.	Portes	du	Dauphine,	
69780	Saint-Pierre-de-Chandieu
 t: +33 472 48 28 97, f: 48 00 42

Ukrajina
TOV TEK ZTS, Uægorod
Svoboda str. 4, 89424 v. Minaj
 t: +38 0312 66 96 60, f: 66 96 62
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev
37-41,	Artema	str.,	04053	Kiev
 t: +38 044 200 14 91, f: 484 38 08

NemËija
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf
Frachtzentrum,	Eingang	C,	Lütticher	
Str. 12, 53842 Troisdorf
 t: +49 2241 922 44 0, f: 922 44 15
•	 	Niederlassung	Stuttgart 

Rutesheimer	Str.	24,	70499	Stuttgart
 t: +49 711 860 53 50, f: 860 53 515

»rna gora
Zetatrans A.D., LogistiËke usluge, Podgorica
∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 900, f: 441 902
•	 	Podgorica	-	filijala 

∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 951, f: 441 952
•	 	NikπiË	-	filijala 

Ul.	Danila	BojoviËa	b.b.,	81400	NikπIË
 t: +382 40 213 384, f: 213 388
•	 	Bijelo	Polje	-	filijala 

Ul.	Trπova	b.b.,	84000	Bijelo	Polje
 t: +382 50 430 524, f: 432 091
•	 	Pljevlja	-	poslovnica 

Ul.	Vuka	KartadæiÊa	br.2,	84210	Pljevlja
 t: +382 52 321 979, f: 322 804
•	 	Bar	-	poslovnica 

Ul.	Obala	13.	Jula	br.	6,	85000	Bar
 t: +382 30 311 862, f: 312 393
•	 	Kotor	-	filijala 

Ul.	Obala	Marπala	Tita	584,	85330	Kotor
 t: +382 32 325 102, f: 325 103

Albanija
Intereuropa Global Logistics Service 
Albania shpk, Durres
Lagja	1,	Rruga:	Taulantia,	Sheshi	Mujo	
Ulqinaku,	Kulla	2,	2001-2010	Durres	
 t: +355 52 222 760, f: 222 761
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letno poroËilo



koncern intereuropa
letno poroËilo

Letno poroËilo koncerna Intereuropa je sestavljeno iz poslovnega
in raËunovodskega dela. RaËunovodski del se nanaπa na
raËunovodske izkaze s pojasnili koncerna Intereuropa
in na raËunovodske izkaze s pojasnili za obvladujoËo oziroma
matiËno druæbo.
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Viharno. Leto pretresov, negotovosti in sprememb 

nam ni prizaneslo. Razblinjanje priloænosti v vetru, poplave 

nespodbudnih dogodkov in ekstremni obeti so postali del vsakdana. 

A bliskovito prilagajanje, iskanje novih poti in sinergij so nas povezali 

tesneje kot kadarkoli. Z moËnejπim duhom zdaj πe odloËneje stopamo 

naprej. Na vidiku je jasnejπe obzorje.
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KljuËni doseæki v letu 2009
Koncern 

Tabela 1 |

 Izkaz poslovnega izida (v 1000 EUR)

2006** 2007 2008 2009 I  09/08

Prihodki od prodaje 208.002 235.499 257.697 191.117 74

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 18.411 27.337 27.864 15.136 54

Poslovni izid iz rednega delovanja 10.034 33.528 3.639 -61.307 -

»isti dobiËek/izguba 6.742 26.477 3.688 -53.907 -

Dodana vrednost 56.533 71.431 79.691 62.845 79

»isti dobiËek/izguba na delnico (v EUR) 0,81 3,30 0,39 -6,87 -

Bruto dividenda na delnico (v EUR) 1,04 0,83 0,58 0,00 0

Tabela 2 |

Izkaz finanËnega poloæaja (v 1000 EUR)

2006** 2007 2008 2009 I  09/08

BilanËna vsota 289.830 408.571 451.678 489.270 108

DolgoroËna sredstva 187.485 320.187 356.585 406.821 114

KratkoroËna sredstva 102.345 88.384 95.093 82.449 87

Kapital 181.340 186.154 169.360 188.803 111

PovpreËni kapital* 175.327 170.509 175.913 206.035 117

FinanËne in poslovne obveznosti 105.885 219.113 278.850 296.663 106

*Kapital ne vkljuËuje Ëistega dobiËka/izgube poslovnega leta.

Tabela 3 |

©tevilo zaposlenih (po plaËanih urah)

2006** 2007 2008 2009 I  09/08

©tevilo zaposlenih v koncernu 2.129 2.343 2.657 2.510 94

©tevilo zaposlenih v odvisnih druæbah 1.238 1.425 1.725 1.647 95

Tabela 4 |

Kazalniki uspeπnosti

2006** 2007 2008 2009 I  09/08

»ista dobiËkonosnost kapitala 3,8 % 15,5 % 2,1 % -26,2 % -

»ista dobiËkonosnost sredstev 2,4 % 7,6 % 0,9 % -11,5 % -

Produktivnost (v EUR) 97,70 100,49 96,98 76,15 79

»ista dobiËkonosnost prihodkov 3,1 % 9,6 % 1,3 % -27,2 % -

EBITDA: amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih + poslovni izid iz poslovanja
Dodana vrednost: EBITDA + stroπki dela
»ista dobiËkonosnost kapitala: Ëisti dobiËek oz. izguba / povpreËni kapital
»ista dobiËkonosnost sredstev: Ëisti dobiËek oz. izguba / povpreËna sredstva
Produktivnost: prihodki od prodaje / πtevilo zaposlenih
»ista dobiËkonosnost prihodkov: Ëisti dobiËek oz.izguba / skupni prihodki

Uporabljen teËaj za leto 2006: 1 EUR = 239,64 SIT.

**  V podatke ni zajeta druæba Schneider & Peklar GmbH, Dunaj, ki je bila v letu 2007 zaradi steËaja izloËena iz skupine (v raËunovodskih izkazih je prikazana kot 
ustavljeno poslovanje), od 18. 1. 2008 pa je v steËajnem postopku.
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Slika 1 |

Gibanje prihodkov od prodaje, EBITDA in Ëistega dobiËka/izgube 
koncerna od leta 2006 do 2009

Slika 2 |

Gibanje viπine sredstev in kapitala koncerna od leta 2006 do 2009

V letu 2009 je na 26-odstotni upad 
prihodkov od prodaje najbolj vplivalo 
krËenje blagovnih tokov na trgih 
koncerna. Posledice so se odrazile 
v zmanjπanju povpraπevanja po 
logistiËnih storitvah in krepitvi 
pritiskov na prodajne cene.

Na poveËanje kapitala ob negativnem 
Ëistem poslovnemu izidu je v letu 
2009 vplivalo prevrednotenje sredstev 
koncerna.
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Tabela 5 |

Izkaz poslovnega izida (v 1000 EUR)

2006 2007 2008 2009 I  09/08

Prihodki od prodaje 124.476 143.386 141.551 99.986 71

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 7.071 6.959 4.443 1.827 41

Poslovni izid iz rednega delovanja 6.337 21.997 2.318 -76.677 -

»isti dobiËek/izguba 4.659 19.383 3.265 -71.352 -

Dodana vrednost 26.978 29.325 28.502 24.364 85

»isti dobiËek/izguba na delnico (v EUR) 0,59 2,45 0,39 -9,05 -

Bruto dividenda na delnico (v EUR) 1,04 0,83 0,58 0,00 0

Tabela 6 |

Izkaz finanËnega poloæaja (v 1000 EUR)

2006 2007 2008 2009 I  09/08

BilanËna vsota 226.678 313.071 359.850 410.132 114

DolgoroËna sredstva 160.009 253.616 245.879 284.564 116

KratkoroËna sredstva 66.669 59.455 113.971 125.568 110

Kapital 165.905 159.127 152.312 136.674 90

PovpreËni kapital* 162.103 152.825 154.087 180.169 117

FinanËne in poslovne obveznosti 59.324 152.110 205.562 271.289 132

*Kapital ne vkljuËuje Ëistega dobiËka/izgube poslovnega leta.

Tabela 7 |

©tevilo zaposlenih (po plaËanih urah)

2006 2007 2008 2009 I  09/08

©tevilo zaposlenih 892 918 932 863 93

Tabela 8 |

Kazalniki uspeπnosti

2006 2007 2008 2009 I  09/08

»ista dobiËkonosnost kapitala 2,9 % 12,7 % 2,1 % -39,6 % -

»ista dobiËkonosnost sredstev 2,1% 7,2% 1,0% -18,5 % -

Produktivnost (v EUR) 139,56 156,13 151,91 115,91 76

»ista dobiËkonosnost prihodkov 3,5% 11,3 % 2,1 % -64,3 % -

EBITDA: amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih + poslovni izid iz poslovanja
Dodana vrednost: EBITDA + stroπki dela
»ista dobiËkonosnost kapitala: Ëisti dobiËek oz. izguba / povpreËni kapital
»ista dobiËkonosnost sredstev: Ëisti dobiËek oz. izguba / povpreËna sredstva
Produktivnost: prihodki od prodaje / πtevilo zaposlenih
»ista dobiËkonosnost prihodkov: Ëisti dobiËek oz. izguba / skupni prihodki

Uporabljen teËaj za leto 2006: 1 EUR = 239,64 SIT.

Intereuropa d.d.
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Slika 3 |

Gibanje prihodkov od prodaje, EBITDA in Ëistega dobiËka / izgube 
druæbe Intereuropa d.d. od leta 2006 do 2009

Slika 4 |

Gibanje viπine sredstev in kapitala druæbe Intereuropa d.d. od leta 
2006 do 2009

Poleg padca prodaje je na poslovni izid 
druæbe najbolj vplivala prilagoditev 
viπine sredstev na poπtene vrednosti, 
kar se izkazuje skozi izjemno visoke 
prevrednotovalne odhodke iz naslova 
slabitev opredmetenih osnovnih 
sredstev ter finanËnih naloæb v druæbe 
v koncernu.

Ob prevrednotenju zemljiπË v lasti 
druæbe na poπteno vrednost se je 
viπina osnovnih sredstev dvignila za 
57 milijonov EUR, kar je za enak znesek 
poveËalo tudi kapital, ki je ob koncu 
leta predstavljal tretjino v strukturi 
virov.
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P
oslovanje Intereurope v letu 2009 

je moËno zaznamovala globalna 

gospodarska kriza. Izrazito 

zmanjπevanje obsega poslovanja 

v πtevilnih panogah, na katere je vezana 

logistiËna dejavnost, je pripeljalo do vidnega 

krËenja trga in poslediËno do velikega 

preizkusa vzdræljivosti, iznajdljivosti in 

sposobnosti prilagajanja. 

Na trgu so nas obdræale trdne vezi, ki smo jih 

ustvarili s svojimi strankami z dolgoletnimi 

vlaganji v visoko kakovost logistiËnih storitev 

in moËno, razvejano mreæo. Kriza nas je πe 

tesneje zdruæila v iskanju novih poti in sinergij. 

Optimizem in volja nam πe nista poπla.

V prihodnje bomo morali najprej zagotoviti 

finanËno stabilnost koncerna, poleg tega pa 

se πe naprej prilagajati razmeram na trgu, 

ohraniti træne poloæaje in iskati moænosti za 

razvoj poslovanja.

»aka nas πe eno teæko leto, polno izzivov. 

Verjamem, da nam ne bo lahko, se jih pa ne 

bojimo. Tudi z vaπim zaupanjem jih lahko 

izkoristimo nam v prid. 

Mag. Ernest Gortan
predsednik uprave

Spoπtovani poslovni partnerji!
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1
Naπ optimizem uspeva 
tudi v najtrπih pogojih.
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Osebna izkaznica 

Osnovni podatki druæbe

ObvladujoËa druæba

Skrajπano ime Intereuropa d.d.

Dræava obvladujoËe druæbe Slovenija

Sedeæ obvladujoËe druæbe Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper

MatiËna πtevilka 5001684

DavËna πtevilka 56405006

Transakcijski raËun 02945-0258577491 pri Novi Ljubljanski banki d.d.

03135-1005943869 pri SKB banki d.d.

04750-0001009045 pri Novi KBM d.d.

07000-0001069709 pri Gorenjski banki d.d.

10100-0000006785 pri Banki Koper d.d.

24203-9002718580 pri Raiffeisen Banki d.d.

29000-0001836455 pri UniCredit banki Slovenija d.d.

Vpis v sodni register Registrirani pri Okroænem sodiπËu v Kopru, πtevilka vloæka 1/00212/00

Osnovni kapital druæbe 32.976.185,11 EUR

©tevilo izdanih in vplaËanih delnic 7.902.413 kosovnih delnic 

Kotacija delnic Delnice IEKG kotirajo v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev

Uprava Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave

Tatjana Voπinek Pucer, prokuristka druæbe

Predsednik nadzornega sveta Bruno KoreliË

Koncern Intereuropa

©tevilo zaposlenih* 2.496

Vozni park* 505 lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil

Skupne skladiπËne povrπine* 268.959 m2 lastnih skladiπËnih povrπin

Skupna povrπina zemljiπË* 2.245.601 m2

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

Dokazi kakovosti Certifikat ISO 9001:2008 imajo naslednje druæbe:
Intereuropa d.d., Koper, Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb, Intereuropa Transport, d.o.o., 
Koper, Interagent, d.o.o., Koper, Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf, Intereuropa 
RTC d.d. Sarajevo.

Lastna poslovna mreæa Slovenija, Hrvaπka, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, »rna gora, Kosovo, NemËija, 
Francija, Ukrajina, Rusija, Albanija

*  Na dan 31. 12. 2009
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Predstavitev dejavnosti podjetja

Dejavnost koncerna Intereuropa je zagotavljanje vseh vrst 
logistiËnih storitev. Vse logistiËne projekte vodita visoka 
strokovnost in usposobljenost za logistiko, ki ju dokazu-
jemo z bogatimi izkuπnjami in nudenjem najoptimalnejπih 
reπitev. Sposobnost popolnega prilagajanja celovite palete 
logistiËnih storitev vsem æeljam in potrebam naπih kupcev 
zagotavlja zanje optimalne reπitve, hkrati pa je ena kljuËnih 
prednosti podjetja. Lastne zmogljivosti omogoËajo zago-
tavljanje logistiËnih reπitev za najrazliËnejπe vrste blaga, ki 
ga obvladujemo in transportiramo po kopnem, morju ali 
zraku v vseh smereh. 

Celovito paleto logistiËnih storitev zagotavljamo prek treh 
kljuËnih podroËij: 

Reπevanje logistiËnih potreb naπih kupcev zaokroæamo 
z izvajanjem dodatnih storitev, ki zaokroæajo ponudbo 
reπevanja logistiËnih potreb naπih kupcev: sejemske 
storitve, najemi, posredniπtvo pri zavarovalnih poslih. Vse 
bolj se uveljavljamo v vlogi prevzemnika zahtevnih celo-
vitih logistiËnih projektov ter kot zanesljiv partner v out-
sourcingu celovitih logistiËnih storitev za proizvodna in 
trgovska podjetja.

Celovitost naπe ponudbe je trden 
temelj nadaljnjega razvoja koncerna 
Intereuropa.

Kopenski promet zbirni promet, ekspresni promet, cestni promet, æelezniπki promet, carinske storitve, distribucija 
rezervnih delov

Interkontinentalni promet zraËni promet, pomorski promet, pomorska agencija, avtomobilska logistika

LogistiËne reπitve skladiπËenje in distribucija, logistiËni projekti
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Organigram koncerna z lastniπtvom

Intereuropa d.d.,
Koper

Intereuropa-FLG, 
d.o.o., Ljubljana
50 %

Intereuropa IT, 
d.o.o., Koper

100 %

Intereuropa 
Transport, d.o.o., 
Koper
100 %

Slovenija

Interzav, d.o.o., 
Koper

71,28 %

Interagent, d.0.0.,
Koper

100 %

Intereuropa RTC 
d.d.
Sarajevo
95,77 %

Bosna in 
Hercegovina

Intereuropa 
Transport DOOEL 
Skopje
99,56 %

Intereuropa 
Skopje, DOO
Skopje
99,56 %

Makedonija

AD Intereuropa - 
logistiËke usluge 
Beograd
73,62 %

Srbija

Januarja 2009 smo z registracijo nove 
druæbe v DraËu vstopili na albanski trg, 
kjer so potrebe po logistiËnih storitvah 
v porastu



1 | Uvod

Intereuropa | Letno poroËilo 0917

OOO Intereuropa
-East, Moskva

100 %

Rusija

TOV DDT,
Onokivci

100 %***

TOV Intereuropa - 
Ukraina, Kiev

100 %

Ukrajina

TOV TEK ZTS,
Uægorod

66,67 %***

Intereuropa 
Sajam, d.o.o., 
Zagreb
51 %

Hrvaπka

Intereuropa, 
logistiËke usluge, 
d.o.o., Zagreb
99,96 %

Intereuropa S.A.S.,
Saint Pierre de 
Chandieu
67,60 %

Francija

Intereuropa 
Kosova L.L.C.,
Priπtina
90%

Kosovo

Zetatrans A.D.
Podgorica

69,27 %

»rna gora

Intereuropa Trans-
port & Spedition 
GmbH, Troisdorf
90,48 %

NemËija

Intereuropa  
Global Logistics 
Service Albania shpk, 
Durres
100 %

Albanija

Avstrija

Schneider & Peklar 
GmbH,
Dunaj
100 %**

Intereuropa Trans-
port & Spedition 
GmbH, Lebring
100 %*

Druæba Intereuropa Transport & Spedition 
GmbH, Lebring, v Avstriji je bila dne 28. 8. 2009 
odsvojena. 

*

Za druæbo Schneider & Peklar GmbH, Dunaj,  
je bil dne 18. 1. 2008 uveden steËajni postopek, 
ki je πe vedno v teku.

**

Druæbi TOV TEK ZTS in TOV DDV iz Ukrajine 
sta v postopku zdruæitve.

***Odstotek lastniπtva obvladujoËe druæbe%

ObvladujoËa druæba

Odvisna druæba

Posredno odvisna druæba

Skupaj obvladovana druæba
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Predstavitev druæb koncerna Intereuropa

dejavnost

Druæba Predsednik uprave/
direktor

Nadzorni organ Predsednik nadz. 
organa/predstavnik IE 
d.d. v nadz. organu

Kopenski 
promet

LogistiËne 
reπitve

Interkonti-
nentalni 
promet

Druge 
storitve

ZnaËilnosti

Intereuropa d.d., 
Koper

mag. Andrej Lovπin, 
predsednik uprave 
do 23. 3. 2009; 
Zvezdan MarkeæiË, 
predsednik uprave
od 23. 3. 2009 
do 10. 6. 2009; 
mag. Ernest Gortan, 
predsednik uprave 
od 10. 6. 2009

nadzorni svet Boπtjan Rigler, 
predsednik nadzornega 
sveta do 20. 5. 2009;
Bruno KoreliË, 
predsednik nadzornega 
sveta od 20. 5. 2009

• • • • vodilni ponudnik logistiËnih 
storitev v Sloveniji
-  100 tovornih in dostavnih 

vozil
-  130.700 m2 logistiËnih 

terminalov

Interagent, d.o.o.,
Koper

Igor Kavπek, direktor uprava 
Intereurope d.d.

predsednik uprave 
IE d.d.

• prvi agent po πtevilu 
zastopanih ladij v 
pristaniπËu Koper

Interzav, d.o.o., 
Koper

Boris ©afar, direktor skupπËina predstavnik IE d.d. po 
pooblastilu uprave

• posrednik pri zavarovalnih 
poslih

Intereuropa 
Transport, d.o.o., 
Koper

Bojan Novak, direktor uprava 
Intereurope d.d.

predsednik uprave 
IE d.d.

• eden vodilnih slovenskih 
prevoznikov v 
mednarodnem tovornem 
cestnem prometu 
-  181 tovornih in dostavnih 

vozil

Intereuropa IT, 
d.o.o., Koper

Igor Meze direktor 
do 1. 3. 2009; 
Damjan Pregeljc, 
direktor od 1. 3. 2009

uprava 
Intereurope d.d.

predsednik uprave 
IE d.d.

• druæba za informacijsko 
podporo koncernu

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

Andrija Jurgec, 
predsednik uprave

nadzorni odbor Zvezdan MarkeæiË, 
predsednik nadzornega 
odbora do 15. 7. 2009; 
mag. Ernest Gortan, 
predsednik nadzornega 
odbora od 15. 7. 2009

• • • • vodilni ponudnik logistiËnih 
storitev na Hrvaπkem
-  117 tovornih in dostavnih 

vozil
-  57.100 m2 logistiËnih 

terminalov

Intereuropa 
Sajam, d.o.o., 
Zagreb 

Vjekoslav GraniÊ, 
direktor

nadzorni odbor dr. Gregor Veselko, 
predsednik nadzornega 
odbora do 23. 7. 2009; 
Marko Jazbec, 
predsednik nadzornega 
odbora od 23. 7. 2009 
do 30. 11. 2009

• • poudarek na sejemski 
logistiki 
-  tri tovorna in dostavna 

vozila
-  650 m2 skladiπËnih povrπin

Zetatrans A.D. 
Podgorica 

Anton Turk, 
izvrπni direktor

odbor 
direktorjev

Vado KeranoviÊ, 
predsednik odbora 
direktorjev

• • vodilni ponudnik logistiËnih 
storitev v »rni gori
-  9 dostavnih vozil
-  18.200 m2 logistiËnih 

terminalov

OOO 
Intereuropa - 
East, Moskva

Esad Ajeti, direktor 
do 6. 3. 2009;  
Mikhail Novodvorsky, 
direktor od 6. 3. 2009

uprava 
Intereurope d.d.

predsednik uprave 
IE d.d.

• -  25 tovornih vozil
-  28.000 m2 skladiπË ter 

avtomobilski terminal 
z zmogljivostjo 17.000 
avtomobilov

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo 

Meho BavËiÊ, 
direktor 
do 1. 11. 2009; 
Haris AvdiÊ, 
direktor 
od 1. 11. 2009

nadzorni odbor, 
odbor za revizijo

Vado KeranoviÊ, 
predsednik nadzornega 
odbora; 
Redæep Franca, 
predsednik odbora 
za revizijo

• • • vodilni ponudnik logistiËnih 
storitev v BiH
-  35 tovornih in dostavnih 

vozil
-  7.000 m2 logistiËnih 

terminalov

Intereuropa 
Skopje, DOO 
Skopje

Nebojπa Cvetanovski, 
direktor

nadzorni odbor mag. Dorjana 
GregoriË, predsednica 
nadzornega odbora

• • • vodilni ponudnik v zbirnem 
prometu v Makedoniji
-  2.100 m2 skladiπËnih 

povrπin
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dejavnost

Druæba Predsednik uprave/
direktor

Nadzorni organ Predsednik nadz. 
organa/predstavnik IE 
d.d. v nadz. organu

Kopenski 
promet

LogistiËne 
reπitve

Interkonti-
nentalni 
promet

Druge 
storitve

ZnaËilnosti

Intereuropa 
Transport 
DOOEL Skopje

Marjan Solevski, 
direktor do 1. 5. 2009; 
Manuela Miπeva 
direktorica 
od 1. 5. 2009

uprava 
Intereurope 
Skopje, DOO 
Skopje

Nebojπa Cvetanovski, 
direktor Intereuropa 
Skopje, DOO Skopje

• prevoznik v cestnem 
prometu
-  eno dostavno vozilo

AD Intereuropa 
- logistiËke 
usluge Beograd 

Nemanja KaËavenda, 
direktor

upravni odbor mag. Andrej Lovπin, 
predsednik upravnega 
odbora do 18. 6. 2009; 
Marko Jazbec, 
predsednik upravnega 
odbora od 18. 6. 2009 
do 30. 11. 2009; 
dr. Bojan Beπkovnik, 
predsednik upravnega 
odbora od 22. 12. 2009

• • • eden vodilnih ponudnikov 
logistiËnih storitev v Srbiji
-  12 tovornih in dostavnih 

vozil
-  23.800 m2 logistiËnih 

terminalov

Intereuropa 
Kosova L.L.C., 
Priπtina 

Arben Mustafa, 
direktor; 
Andrej Kariπ, 
direktor 
od 27. 3. 2009

skupπËina predstavnik IE d.d. 
po pooblastilu uprave

• • • • edini ponudnik celovitih 
logistiËnih storitev na 
Kosovu
-  2 dostavni vozili
-  1.800 m2 skladiπËnih 

povrπin

TOV TEK ZTS, 
Uægorod

Anatolly NikolajeviÊ 
Parfenyuk, 
direktor

skupπËina, 
revizijska 
komisija

predstavnik IE d.d. po 
pooblastilu uprave, 
Miha Romih, 
predsednik revizijske 
komisije

• druæba, specializirana 
za æelezniπki promet in 
mednarodni cestni promet
-  20 tovornih vozil

TOV Intereuropa 
- Ukraina, Kiev

Aleπ PeriË, direktor uprava 
Intereurope 
d.d., revizijska 
komisija

preds. uprave IE d.d., 
Matjaæ UjËiË, 
predsednik revizijske 
komisije

• • druæba za storitve polnih 
in delnih nakladov 
ter kontejnerskega 
pomorskega prometa

TOV DDT, 
Onokivci

Kovaljenko Mikola 
IvanoviË, direktor

uprava 
Intereurope d.d.

predsednik uprave 
IE d.d.

•
Intereuropa 
Global Logistics 
Service Albania 
shpk, Durres

Dashamir Mandija, 
direktor

skupπËina dr. Bojan Beπkovnik, 
predstavnik IE d.d. 
po pooblastilu uprave

• druæba za storitve 
pomorskega prometa, 
registrirana januarja 2009

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

Andre Gremet, 
direktor do 1. 9. 2009; 
Delphine Georges, 
direktorica 
od 1. 9. 2009

skupπËina predstavnik IE d.d. 
po pooblastilu uprave

• druæba za storitve delnih in 
polnih nakladov

Intereuropa 
Transport 
& Spedition 
GmbH, 
Troisdorf

Sven Thomas Scheer, 
direktor

skupπËina predstavnik IE d.d. 
po pooblastilu uprave

• druæba za storitve delnih in 
polnih nakladov
-  800 m2 skladiπËnih 

povrπin

Intereuropa 
Transport 
& Spedition 
GmbH, Lebring

Franz Woelfling, 
direktor

skupπËina predstavnik IE d.d. 
po pooblastilu uprave

• druæba za storitve delnih in 
polnih nakladov
-  druæba odsvojena 28. 8. 

2009
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Predstavitev druæb koncerna Intereuropa v πtevilkah

Druæba ©tevilo 
zaposlenih na 

dan 31. 12. 2009

Kapital druæbe 
na dan 31. 12. 

2009

Prihodki od 
prodaje od 1. 1. 
do 31. 12. 2009

EBITDA od 1. 1. 
do 31. 12. 2009

»isti dobiËek/
izguba od 1. 1. 

do 31. 12. 2009
v 1000 EUR v 1000 EUR v 1000 EUR v 1000 EUR

Slovenija

Intereuropa d.d., Koper 829 136.674 99.986 1.827 -71.352

Interagent, d.o.o., Koper 20 761 747 -41 -7

Interzav, d.o.o., Koper 4 103 243 80 64

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper 232 3.901 26.063 1.411 -1.655

Intereuropa IT, d.o.o., Koper 36 1.938 4.565 1.274 136

Hrvaπka

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 597 57.822 31.789 6.579 235

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 18 1.489 1.358 293 225

»rna gora

Zetatrans A.D. Podgorica 170 22.484 6.487 1.476 801

Rusija

OOO Intereuropa - East, Moskva 143 19.622 5.359 -133 -38.555

Ostale dræave

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 188 13.729 7.843 869 66

Intereuropa Skopje, DOO Skopje 26 1.589 1.523 269 111

Intereuropa Transport DOOEL Skopje 2 -49 206 -10 -8

AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd 127 7.639 3.954 655 -207

Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina 30 182 2.305 204 61

TOV TEK ZTS, Uægorod 46 -775 6.107 431 -66

TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev 7 2.225 1.611 16 -4.664

TOV DDT, Onokivci 1 816 0 -3 -6

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk, 
Durres

2 31 114 2 3

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu 4 101 1.311 -56 -57

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf 14 108 4.921 -5 -29

VeËina druæb v koncernu je v letu 2009 
beleæila upad prodaje ter krËenje πtevila  
zaposlenih.
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Pogovor s predsednikom uprave

Kako ocenjujete poslovanje koncerna Intereuropa v 
preteklem letu? 

Poslovanje Intereurope so zaznamovali uËinki gospodar-
ske krize in tudi rezultati poslovanja so posledica omen-
jenih trendov. V logistiki, ki je moËno vezana na aktivnosti 
πtevilnih proizvodnih in predelovalnih dejavnosti, je gos-
podarska kriza povzroËila vidno krËenje trga, ki πe vedno 
traja. Trg logistiËnih storitev se je zaradi zmanjπevanja 
obsega blagovnih tokov v letu 2009 sooËal s stopnjevan-
jem pritiskov na prodajne cene, logistiËna podjetja pa 
smo se razmeram prilagajala z naËrtnim obvladovan-
jem stroπkov in ukrepi za zagotavljanje pozitivnega de-
narnega toka. 

Nova uprava je nastopila svoj mandat v juniju leta 2009. 
Takoj po nastopu smo svoje aktivnosti po eni strani usmerili 
predvsem v prilagajanje stroπkovnih kategorij poslovanja, 
po drugi strani pa pripravili dolgoroËne ukrepe, ki naj 
bi vodili k Ëimprejπnji stabilizaciji in prestrukturiranju 
druæbe Intereuropa d.d. in koncerna Intereuropa ter 
Ëim prejπnjemu doseganju ponovne rasti poslovanja. Z 
zmanjπanim obsegom prodaje se tako Intereuropa ka-
kor tudi veËina logistiËnih ponudnikov spopada z ukrepi 
na podroËju krËenja stroπkov, racionalizacije poslovanja, 
obvladovanja kreditnih tveganj in z zagotavljanjem pozi-
tivnega denarnega toka za tekoËe poslovanje. »eprav so 
bile stroπkovne kategorije na zaËetku leta πe razmeroma 
visoke glede na obseg poslovanja, smo jih proti koncu 
leta v veliki meri uspeli prilagoditi manjπemu obsegu 
poslovanja. Tako so se, kumulativno gledano, direktni 
stroπki poslovanja v letu 2009 zniæali za pribliæno 33 
odstotkov, stroπki dela za 8 odstotkov, stroπki materiala pa 
za 27 odstotkov. A so finanËni odhodki na ravni koncerna 
πe vedno za 10,7 mio EUR presegli finanËne prihodke, od 
tega so najveËji del predstavljale obresti. 

V letu 2009 smo z doseæenimi prihodki od prodaje na 
ravni 191,1 mio EUR zabeleæili 26-odstotni padec prihodkov 
glede na predhodno leto oz. 31-odstotni padec glede na 
naËrtovane vrednosti. Poslovni izid pred obrestmi, davki in 
amortizacijo (EBITDA) koncerna je bil 15,1 mio EUR. 

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer pa smo bili 
tudi prisiljeni slabiti sredstva. Zato se kljub vsem ukrepom 
nismo mogli izogniti negativnemu poslovnemu izidu iz 
poslovanja na ravni -50,6 milijona EUR. K temu so najveË 
prispevali odhodki zaradi prevrednotenja sredstev koncer-
na na poπteno vrednost v viπini 50,8 mio EUR. Ob izloËitvi 
enkratnih dogodkov iz izida iz poslovanja bi bil ustvarjeni 
poslovni izid iz poslovanja koncerna v letu 2009 pozitiven. 
Kljub temu πteje tudi to, da smo letos zaradi spremembe 
raËunovodskih usmeritev zaËeli vrednotiti zemljiπËa po 

træni in ne po nabavni vrednosti, saj smo s tem storili korak 
naprej v smeri transparentnosti poslovanja. 

»e pogledamo obvladujoËo druæbo Intereuropa d.d., je ta 
v letu 2009 ustvarila 100,0 mio EUR prihodkov od proda-
je, negativen poslovni izid iz poslovanja na ravni -17,0 mio 
EUR in Ëisti poslovni izid v viπini -71,4 mio EUR. Tako kot pri 
koncernu je to posledica predvsem finanËnih odhodkov iz 
naslova slabitev (prevrednotenje sredstev na poπteno vred-
nost) v skupni viπini 58,6 mio EUR. Ob izloËitvi enkratnih do-
godkov iz izida iz poslovanja bi bil poslovni izid iz poslovanja 
za Intereuropo d.d. negativen na ravni -3,1 mio EUR. 

»e strnemo vse vplivajoËe dejavnike, bi lahko razloge za 
zaostajanje poslovnega izida iz poslovanja zajeli v treh 
kljuËnih postavkah: padec prodaje, temu ne popolnoma 
prilagojeni stroπki poslovanja (predvsem stroπki dela) in 
odhodek zaradi slabitev. 

Ali lahko podrobneje komentirate prodajne doseæke po 
posameznih poslovnih podroËjih? 

V Intereuropi smo organizirani v tri poslovna podroËja: 
kopenski promet, logistiËne reπitve in interkontinentalni 
promet. Kriza ni prizanesla nobenemu podroËju, tako da 
planskih rezultatov nismo dosegali. V strukturi prodaje je 
πe vedno najpomembnejπe poslovno podroËje kopenski 
promet, kjer smo v letu 2009 ustvarili 56 odstotkov vseh 
prihodkov od prodaje koncerna. ©e najboljπe rezultate smo 
dosegli na podroËju logistiËnih reπitev. Na podroËju in-
terkontinentalnega prometa, ki beleæi najveËji zaostanek, 
pa je poleg padca avtomobilske logistike moËno vplival 
tudi odplaËni prenos dela dejavnosti filiale UPS na novo 
druæbo koncerna UPS v Sloveniji (junij 2009). 

Na poslovne rezultate koncerna je poleg uËinkov svetovne 
gospodarske krize vplival tudi zaostanek pri aktiviranju 
skladiπËne dejavnosti v Rusiji, zmanjπan obseg prepel-
janega tovora in padec prodajnih cen. Padec prometa na 
vseh treh podroËjih smo izkoristili za notranjo optimiza-
cijo izvedbe teh storitev, po drugi strani pa smo svoje ak-
tivnosti usmerili v poveËanje prodaje na vseh segmentih 
poslovanja.

Kako ocenjujete vpliv gospodarske krize na poslovanje 
vaπega podjetja v primerjavi s konkurenco? Katere so vaπe 
kljuËne prednosti pred konkurenco v Ëasu gospodarske 
krize?

V odvisnosti od strukture poslovanja je gospodarska kriza 
logistiËna podjetja razliËno prizadela, vendar ocenjujemo, 
da je bil uËinek krize na naπe poslovanje pribliæno enak 
povpreËju v tej panogi.
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»eprav je velikost podjetja v takih razmerah po eni strani 
lahko omejujoËa, saj pogosto pomeni okornost pri prila-
gajanju spremenjenim razmeram, v Intereuropi menimo, 
da sta prav velikost in dolgoletna prisotnost na πtevilnih 
trgih naπi kljuËni prednosti. Z dolgoletno tradicijo kako-
vostnih logistiËnih storitev in razvejano poslovno mreæo je 
Intereuropa ustvarila trdno vez s svojimi strankami ter si 
pridobila poloæaj vodilnega logista v Sloveniji in na trgih 
nekdanje Jugoslavije, kjer imamo svoja podjetja. Na te 
trge bomo πe naprej vlagali in krepili svoj træni deleæ, saj 
verjamemo, da imamo πe kar nekaj moænosti za rast. Po-
leg tega imamo odliËno geografsko lego tik ob koprskem 
pristaniπËu ter hkrati tik ob V. in X. koridorju. Krizne raz-
mere, resda drugaËne, so se v preteklosti æe zgodile, a smo 
doslej vse uspeπno premostili. Verjamem, da jih bomo tudi 
tokrat. 

Dolgoletna prisotnost na πtevilnih 
trgih in kakovost logistiËnih reπitev 
je v danaπnjih razmerah naπa kljuËna 
prednost, ki jo bomo poveËali πe s 
konsolidacijo partnerske mreæe ter 
optimizacijo sinergijskih procesov med 
odvisnimi druæbami.

Kakπne ukrepe ste sprejeli, da bi bili uËinki gospodarske 
krize na poslovanje vaπega podjetja Ëim manjπi, in ali 
naËrtujete kakπne posebne ukrepe za prihodnje leto? 

Uprava je nastopila na polovici leta, ko se je kriza æe moËno 
pokazala. Æe tedaj smo dejali, da imamo trden namen in 
zavezo intenzivno in celovito prestrukturirati koncern ter 
postaviti temelje za njegovo nadaljnjo rast. Na ravni kon-
cerna bomo dodatne moËi posvetili usklajenemu nastopu 
na trgu in usmerjenim prodajnim aktivnostim, s Ëimer 
bomo prispevali k izboljπevanju prodajne produktivnosti 
in ekonomiËnosti poslovanja.

Tako smo pristopili k prilagajanju poslovanja novim raz-
meram na træiπËu in sprejeli smo doloËene ukrepe s ciljem 
zagotavljanja finanËne stabilnosti in likvidnosti druæbe; 
predvsem gre za aktivnosti v zvezi z razdolæevanjem 
druæbe, reprogramiranjem dolgov in aktivnosti s ciljem 
uËinkovitejπega upravljanja z obratnim kapitalom druæbe. 

FinanËno stabilnost in izboljπevanje 
likvidnostnega poloæaja bomo 
zagotovili z reprogramiranjem dolgov, 
razdolæevanjem, dezinvestiranjem in 
uËinkovitim upravljanjem z obratnim 
kapitalom.

V kakπnem obsegu ste uresniËevali zastavljeno strategijo 
2006Ÿ2011?

Globalna kriza gotovo ni bila naËrtovana v predpostavkah, 
na katerih je slonela petletna strategija, ki jo je pripravila 
prejπnja uprava, tako da je veËina druæb Intereurope ak-
tivnosti usmerila predvsem v prilagajanje razmeram in 
pripravo ukrepov za novo obdobje. Nova uprava je kmalu 
po svojem nastopu poleg kratkoroËnih ukrepov priËela 
tudi pripravo strategije za naslednje petletno obdobje. 

©e naprej se bomo prilagajali nastalim razmeram. Nad-
aljujemo z aktivnostmi v smeri prilagajanja druæbe raz-
meram na trgu s ciljem zagotavljanja hitrejπe odzivnosti 
na potrebe trga, boljπe komunikacije s partnerji in priprave 
za rast poslovanja ter krepitev trænega poloæaja Intereu-
rope. Primarne aktivnosti pa bodo πe naprej usmerjene v 
zagotovitev finanËne stabilnosti. Ena kljuËnih usmeritev 
je tudi stalna optimizacija procesov na vseh segmentih 
poslovanja na ravni koncerna in znotraj povezanih druæb. 
PoveËati æelimo træni deleæ na trgih, kjer smo kot ponud-
nik celovitih logistiËnih storitev æe moËno prisotni in kjer 
lahko svoje poslovanje dodatno okrepimo, kar v prvi vrsti 
velja za Slovenijo in trge nekdanje skupne dræave. 

Kako ste pripravili plane za leto 2010?

V letu 2010 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih 
zaËeli æe v predhodnem obdobju. To pomeni nadaljnje 
poveËanje trænih aktivnosti, niæanje stroπkov, optimiza-
cijo vseh procesov poslovanja druæbe, predvsem pa zago-
tavljanje finanËne stabilnosti podjetja prek æe omenjenih 
ukrepov. PriËakujemo, da bo povpraπevanje po logistiËnih 
storitvah na ravni zadnjega trimeseËja 2009, zato smelih 
ciljev ni realno zastavljati. Za leto 2010 smo naËrtovali pri-
hodke od prodaje v viπini 200 mio EUR, kar pomeni prib-
liæno 5-odstotni porast, EBITDA na ravni 23,7 mio EUR ter 
poslovni izid iz poslovanja v viπini 6,7 mio EUR. NaËrtovano 
rast prihodkov bomo dosegli z veËanjem trænih deleæev, za 
zmanjπanje zadolæenosti pa potrebujemo lastna sredstva, 
ki jih bomo pridobili z odprodajo premoæenja. 
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Kateri so vaπi kljuËni trgi? Ali ste v preteklem letu vstopili 
na kakπen nov trg? Ali naËrtujete kakπno πiritev v prihod-
nosti?

Kljub negotovemu trgu smo si zastavili ambiciozen cilj 
poveËati prihodke od prodaje za 5 odstotkov in dodatno 
optimizirati vse kategorije stroπkov. NaËrtujemo rast pri-
hodkov od prodaje na podroËju kopenskega prometa in 
logistiËnih reπitev, medtem ko zaradi odplaËnega prenosa 
dejavnosti produkta UPS in padca prodaje na podroËju av-
tomobilske logistike priËakujemo slabπe rezultate na po-
droËju interkontinentalnega prometa. 

OsredotoËili se bomo predvsem na træiπËa, na katerih 
je naπa blagovna znamka najmoËnejπa in kjer imamo 
najmoËnejπe træne deleæe, to pa so poleg Slovenije pred-
vsem træiπËa bivπe Jugoslavije. Vstopa na nova træiπËa z 
lastnimi druæbami v naslednjem letu ne priËakujemo. V 
preteklem obdobju je koncern Intereuropa precej zrasel in 
razvil lastno partnersko mreæo, v danaπnjih razmerah krize 
na trgu pa je Ëas za konsolidacijo partnerske mreæe in op-
timizacijo sinergijskih procesov med odvisnimi druæbami. 
Spremljali bomo, katere druæbe imajo potencial rasti, kat-
ere so ekonomsko upraviËene in katere dosegajo strateπke 
cilje, ter glede na to revidirali naπ nastop na posameznih 
træiπËih. Tako kot smo to æe storili v letu 2009, ko smo ods-
vojili druæbo v Avstriji in odprli novo odvisno druæbo v Al-
baniji. Kljub temu ne izkljuËujemo morebitnega vstopa na 
kakπno novo træiπËe, Ëe bi od tega priËakovali razmeroma 
hitre pozitivne uËinke. 

Ali je preteklo leto zaznamovala kakπna pomembnejπa 
naloæba ali projekt? Kakπne naloæbe naËrtujete v prihod-
nosti?

Naloæbe v osnovna sredstva so bile v letu 2009 skladne 
z zmoænostmi druæb koncerna, veËina investicijskih sred-
stev, skupno 25 mio EUR, pa je bila vloæena v zakljuËek 
izgradnje logistiËnega centra »ehov-Moskva. Zaradi tren-
dov na trgu smo v preteklem obdobju vlagali v dokonËanje 
æe zaËetih projektov, v naslednjem obdobju pa bomo ak-
tivnosti usmerili predvsem v optimizacijo procesov. NaËr-
tujemo implementacijo informacijske reπitve v podporo 
operativnih procesov, sicer pa se nahajamo v obdobju niz-
ke investicijske dejavnosti. OdloËali se bomo za tiste pro-
jekte, ki so nujni za poslovanje in od katerih lahko priËaku-
jemo hitre uËinke.

V preteklem letu je bila odsvojena druæba v Avstriji in 
odprta druæba v Albaniji, s Ëimer dosledno sledimo zaËr-
tani smeri stalnega spremljanja in revidiranja naπih træiπË. 
Tudi letos bo temu tako - veËjih naloæb sicer ne naËrtu-

jemo, vendar jih tudi ne izkljuËujemo, Ëe se pokaæejo nove 
træne priloænosti z razmeroma hitrim uËinkom na krepitev 
prihodkov. 

Kako komentirate vrednost in gibanje delnic Intereurope 
v preteklem letu? 

ZnaËilnost delniπkega trga v Sloveniji je nizka likvidnost 
in nezaupanje vlagateljev. Tudi delnica Intereurope ni bila 
imuna na te trende, njena vrednost je poslediËno padala, 
vendar od trendov na Ljubljanski borzi ni veliko odstopala. 
Enotni teËaj delnice IEKG je v letu 2009 izgubil 35,3 odstot-
ka. Zadnji dan leta 2009 je bila vrednost delnice 5,65 EUR. 
Delnica je leto zakljuËila z negativno donosnostjo, ki pa je 
bila znatno manjπa kot preteklo leto. Kljub negativni don-
osnosti v letu 2009 se je πtevilo delniËarjev v primerjavi s 
koncem predhodnega leta poveËalo za 6,6 odstotka. Ver-
jamemo, da bodo tudi izvedena prevrednotenja na ravni 
koncerna, s katerimi smo pripomogli k transparentnosti 
poslovanja druæbe, prispevala h krepitvi zaupanja v druæbo 
in poslediËno v delnico. 

Kako se povezujete z druæbenim okoljem? Kako je kriza 
vplivala na vlaganje v sponzorstva in na donatorstva?

Zavedamo se, da z odgovorno dræo vraËamo del svojih 
sredstev okolju, v katerem delujemo, zato aktivno sode-
lujemo z razliËnimi interesnimi skupinami svojega okolja 
- s podroËja πporta, kulture, varovanja okolja, dobrodel-
nosti, lokalnih in regionalnih skupnosti, izobraæevalnih in 
znanstvenih projektov in seveda svojih zaposlenih. Æal je 
nepriËakovano zaostrena situacija na trgu moËno oteæila 
poslovanje, poslediËno pa tudi prvotno predvidena sred-
stva za sponzorske in donatorske namene. Kljub zaostren-
im razmeram poslovanja smo po najboljπih moËeh sledili 
zastavljeni smeri ter skuπali ohranjati smernice, ki smo 
jih vzeli za svoje. Pri tem smo æe leta izrazito naklonjeni 
sodelovanju v humanitarnih akcijah doma in onkraj meja. 
Tem smo tudi letos namenili najviπji deleæ sponzorskega 
in donatorskega proraËuna, veË kot 45 odstotkov. S tem 
nadaljujemo usmeritev predhodnih let, za katero menimo, 
da je tudi najprimernejπa situaciji leta 2009.

Aktivnosti druæbene odgovornosti so v oteæenih razmerah 
poslovanja æal okrnjene, a nikakor ne zamrejo. V danaπnjih 
zaostrenih razmerah potrebujemo nekoliko razumevanja 
s strani potencialnih prejemnikov sredstev, saj se vsem 
pozivom na pomoË veË ne moremo odzvati. Teæki situaciji 
navkljub te dejavnosti nismo zanemarili, temveË se trudi-
mo po najboljπih moËeh pomagati, predvsem prek svojih 
storitev.
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Kako druæba skrbi za naravno okolje? 

Kot logistiËno podjetje smo za okolje breme z vidika 
tovornih vozil in odpadkov, ki ostajajo v skladiπËih, kar 
siste matiËno nadzorujemo. Ves Ëas tudi vlagamo v skrb za 
okolje. Tako smo tudi v preteklem letu vlagali v energetsko 
varËnost, razπirili ekoloπko ozaveπËenost in postavili smer-
nice nadaljnjega razvoja na tem podroËju. Menimo, da 
bomo morali podroËje vlaganj v okolje v naslednjem ob-
dobju πe bolj izpostaviti, zato æe naËrtujemo dodatne ak-
tivnosti, ki bodo vodile k bolj sistematiËnemu spremljanju 
in stalnemu posodabljanju na tem podroËju.

Preteklo leto je bilo tudi za vaπe podjetje teæko. Ste bili 
prisiljeni sprejeti kakπne neprijetne ukrepe v zvezi z za-
poslenimi? 

Skladno s potrebo po prilagajanju stroπkov dela novim raz-
meram smo k temu pristopili na razliËne naËine. Upora-
bili smo mehke metode zmanjπevanja πtevila zaposlenih: 
zmanjπali smo πtevilo pogodbenih sodelavcev in najete 
delovne sile, v omejenem obsegu podaljπujemo pogodbe 
za doloËen Ëas, pospeπeno izvajamo upokojitve. Kljub 
teækim pogojem poslovanja se trudimo v najveËji meri 
ohranjati delovna mesta in z mehkimi metodami niæati 
stroπke dela. Zavedamo se, da med zaposlenimi kriza 
sproæa negotovost in πtevilna vpraπanja, zato skuπamo v 
najveËji moæni meri zadeve jasno komunicirati - neposred-
no in prek funkcionalnih ravni, na obËasnih sreËanjih z 
zaposlenimi, ob obiskih enot, prek sodelovanja s svetom 
delavcev itd. V kriznih razmerah se bomo poskuπali πe bolj 
osredotoËiti predvsem na uËinkovito komunikacijo med 
zaposlenimi ter s tem na eni strani zmanjπevati morebitne 
dvome in negotovosti ter dvigati motivacijo in organizacij-
sko kulturo na drugi strani. 

V kriznih razmerah je za odpravo 
dvomov in negotovosti ter dvig 
motivacije in organizacijske kulture 
bistvenega pomena komunikacija med 
zaposlenimi.

Kljub krizi πe vedno vlagamo v svoje zaposlene in 
poskuπamo zagotoviti dodatno vrednost zanje. Vlagamo 
v izobraæevanje, πe vedno plaËujemo del dodatnega poko-
jninskega zavarovanja, omogoËamo poËitnikovanja v 
naπih poËitniπkih enotah in tudi aktivnosti v prostem Ëasu 
je kar nekaj. Poleg tega je Intereuropa d.d. med prvimi v 
Sloveniji, ki je æe v letu 2009 zaposlenim izdala odloËbe o 
izplaËilu udeleæbe iz dobiËka druæbe za poslovno leto 2008. 

Kako v podjetju spodbujate inovativnost in razvoj?

Aktivnosti v preteklem obdobju so bile usmerjene pred-
vsem v razvoj poslovnega modela, ki bo usmerjen k opti-
mizaciji procesov in se manifestira prek implementacije 
novega informacijskega sistema. Trudimo se ves Ëas vla-
gati v sledenje trendom na trgu ter potrebam kupcev. Za 
naπe stranke razvijamo nove produkte, ki so prilagojeni 
njihovim potrebam in so inovativni. Za razvoj poslovnega 
modela pa je nujna primerno prilagojena informacijska 
podpora. To je edini moæni razvojni scenarij, ki skupaj z 
znanjem zagotavlja tudi uspeh. 

Z vidika notranjega delovanja podjetja pa se trudimo 
vzpostaviti okolje, ki bi spodbujalo samostojnost, inicia-
tivnost in motiviranost zaposlenih, predvsem prek uva-
janja bolj demokratiËne in sproπËene organizacije. 

Vodenje podjetja ste prevzeli πele v drugi polovici leta 
2009. Katere so glavne znaËilnosti vaπega vodenja pod-
jetja in kaj je vaπ glavni cilj v prihodnosti?

Stavim na mladostno zagnanost, inovativnost, dobro 
komunikacijo, na prevzemanje odgovornosti, brisanje 
meja med posameznimi sluæbami. Stavim na timsko delo 
in spoπtovanje vsakega zaposlenega. Menim, da je moder-
no podjetje vodeno predvsem na projektnih naËelih, kjer 
se razvojne aktivnosti ne izvajajo v okviru posameznih 
sluæb, temveË se prepletajo in zagotavljajo boljπi sinergij-
ski uËinek. Osnovni cilj za naslednje leto je prilagajanje 
poslovanja podjetja novim razmeram, zagotavljanje fi-
nanËne stabilnost in postavitev temeljev za nadaljnji raz-
voj. »e pa govorimo o dolgoroËnejπih ciljih, je moja æelja 
vzpostaviti kulturo stalno uËeËega se podjetja, timskega 
dela, odprtosti in medsebojnega spoπtovanja.
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PoroËilo nadzornega sveta

PoroËilo nadzornega sveta o rezultatih 
preveritve revidiranega letnega poroËila 
Intereurope d.d. za leto 2009

Na podlagi 272. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah (ZGD-1) je 
uprava druæbe Intereuropa d.d. poslala Ëlanom nadzornega sveta 
v preveritev in potrditev:

•  letno poroËilo za poslovno leto 2009 z revizorjevim poroËilom,
•  predlog uporabe bilanËnega dobiËka.

V skladu z 282. Ëlenom Zakona o gospodarskih druæbah (ZGD-1) 
ter s toËkama 7.3 in 7.4 Statuta druæbe Intereuropa d.d. je nadzorni 
svet preveril prejete dokumente in podaja skupπËini delniËarjev 
Intereurope d.d. naslednje 

PoroËilo:

Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 

Nadzorni svet je v letu 2009 spremljal poslovanje druæbe na 
πtirinajstih sejah in sklical eno korespondenËno sejo. Deloval je v 
sedemËlanski sestavi. 

»lani nadzornega sveta, predstavniki delniËarjev, so bili: Boπtjan 
Rigler - predsednik nadzornega sveta do 11. 4. 2009 in nato πe Ëlan 
nadzornega sveta do 10. 9. 2009, Manja Skerniπak do 9. 6. 2009, 
Ervin Buæan do 10. 4. 2009, Emerik Eræen do 10. 9. 2009. »lanom 
nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih, Neviji PeËar - 
namestnici predsednika nadzornega sveta, Zlatki »retnik in Vinku 
Rebuli pa je potekel mandat dne 18. 11. 2009. 

»lani nadzornega sveta delujejo v naslednji sestavi: Bruno KoreliË 
- predsednik nadzornega sveta od 11. 4. 2009, mag. Tadej Tufek od 
10. 9. 2009, Vinko Moæe od 30. 7. 2009, mag. Maπa »ertaliË od 10. 
9. 2009 in predstavniki zaposlenih Nevija PeËar, Maksimilijan Ba-
biË in Ljubo Kobale, ki jim je zaËel teËi mandat z dnem 19. 11. 2009.

Nadzorni svet je na svojih sejah spremljal in nadziral poslovanje 
druæbe ter v zvezi z nadzorom od uprave zahteval vse potrebne in-
formacije. »etrtletno je obravnaval medletna poroËila o tekoËem 
poslovanju druæbe in skupine ter spremljal njihovo skladnost s 
sprejetimi poslovnimi in razvojnimi naËrti. Sproti se je seznanjal 
s finanËno izpostavljenostjo druæbe Intereuropa d.d. in njenih 
odvisnih druæb, z nameravano odtujitvijo nepremiËnin in z infor-
macijo o stanju na logistiËnem centru »ehov-Moskva.
V nadaljevanju so navedene pomembnejπe vsebine in sklepi, ki jih 
je v letu 2009 obravnaval nadzorni svet: 

•  Na januarski seji je obravnaval poroËilo o naknadnem notranje-
revizijskem pregledu druæbe OOO Intereuropa - East, Moskva, in 
obravnaval ugotovitve o poteku notranje revizije v druæbi OOO 
Intertrans, Moskva, ter se seznanil z ukrepi za ureditev stanja. 
Izrazil je nezadovoljstvo zaradi prepoËasne realizacije priporoËil, 
navedenih v obeh revizijskih poroËilih, in zahteval od uprave, da 

se ta priporoËila Ëim prej realizirajo. Obravnaval je zahtevano 
pravno mnenje neodvisnega zunanjega pravnega strokovnjaka 
glede problematike, vezane na krπitev skupπËinskega sklepa 
in pojasnilo doloËb ZGD-1. Sprejel je tudi izjavo o skladnosti s 
Kodeksom upravljanja javnih delniπkih druæb. 

•  V februarju je zaradi vpliva posledic gospodarske krize na 
poslovanje druæbe sprejel sklep o zniæanju plaË Ëlanom uprave. 
Na korespondenËni seji 18. 2. 2009 se je seznanil z vsebino 
zavezujoËe skupne ponudbe za najem kredita za financiranje 
investi cije v logistiËnem centru »ehov-Moskva, ki je bila v 
skladu z æe potrjenim zakljuËnim elaboratom logistiËnega cen-
tra »ehov-Moskva. Informiral se je o zakljuËku pogajanj s prin-
cipalom UPS o odplaËnem prenosu dejavnosti filiale UPS na 
novoustanovljeno druæbo koncerna UPS.

•   V marcu je nadzorni svet razpravljal o nezaupnici upravi, tako 
je na seji dne 23. 3. 2009, po dobrih treh letih delovanja upra-
ve, razreπil predsednika uprave mag. Andreja Lovπina ter na 
njegovo mesto imenoval dotedanjega namestnika predsed-
nika uprave Zvezdana MarkeæiËa.

•  Na svoji aprilski seji je nadzorni svet sprejel revidirano letno po-
roËilo koncerna Intereuropa za zakljuËeno poslovno leto 2008 
z revizijskim poroËilom pooblaπËenega revizorja. Sprejel je "Po-
roËilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega let-
nega poroËila Intereuropa d.d." s predlogom uprave, da bilanËni 
dobiËek leta 2008 ostane v celoti nerazporejen. Na predlog deln-
iËarja Kapitalske druæbe, d.d., Ljubljana, je ustanovil nominacij ski 
odbor kot posebno komisijo nadzornega sveta. Osrednja naloga 
tega odbora je bila opraviti postopek izbire kandidata za Ëlane 
nadzornega sveta, ki jim v letu 2009 preneha mandat, in pred-
lagati nadzornemu svetu kandidate za imenovanje novih Ëlanov 
nadzornega sveta za izvolitev na skupπËini. Podal je soglasje k 
podpisu pogodbe med Intereuropo d.d. in UPS Adria Ekspress 
d.o.o. o odplaËnem prenosu opravljanja storitev mednarodne ek-
spresne paketne dostave pod znamko UPS v Sloveniji. 

•  Na seji v mesecu maju je z mesta predsednika nadzornega sveta 
odstopil dotedanji predsednik Boπtjan Rigler, hkrati pa je bil za 
novega predsednika nadzornega sveta imenovan novoizvolje-
ni Ëlan nadzornega sveta Bruno KoreliË. Na tej seji se je nad-
zorni svet seznanil s sanacijskim elaboratom odvisne druæbe 
Intereuropa Transport, d.o.o., Koper. Glede na poslabπane 
rezultate poslovanja v prvem trimeseËju leta 2009 je upravi 
druæbe naloæil pripravo dodatnih trdnejπih ukrepov na podroËju 
stroπkov v prid izboljπanja poslovanja druæbe ter pripravo celo-
vitega sistema upravljanja s tveganji. Pri obravnavi prejemkov 
Ëlanov uprave je na predlog revizijske komisije sprejel sklep, da 
se plaËe Ëlanom uprave uskladijo s finanËnimi rezultati koncer-
na Intereuropa. Seznanil se je s poroËili o notranjerevizijskem 
pregledu poslovanja druæb OOO Intereuropa - East, Moskva, ter 
OOO Intertrans, Moskva, ter zadolæil revizijsko komisijo, da po-
roËili podrobneje preuËi. Seznanil se je z aktivnostmi, vezanimi 
na ureditev ustreznih zavarovanj za prejete kredite in garancije.

•  Predsednik uprave Zvezdan MarkeæiË je na seji nadzornega sve-
ta dne 10. 6. 2009 podal odstopno izjavo z mesta predsednika 
uprave. Na njegovo mesto je nadzorni svet imenoval Ernesta 
Gortana, za namestnika predsednika uprave pa Marka Jazbeca. 
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Novoimenovano upravo je zadolæil, da izoblikuje in predlaga 
nadzornemu svetu celovit program ukrepov za ureditev organ-
izacijskih, kadrovskih, poslovno-finanËnih ter razvojnih pogle-
dov za stabilno in dobiËkonosno poslovanje druæbe. V okviru 
tega programa naj bi se uprava opredelila tudi za morebitnega 
tretjega oz. Ëetrtega Ëlana uprave. Nadzorni svet je sprejel tudi 
sklep, s katerim je svetu delavcev predlagal odpoklic Ëlanice 
upra ve, delavske direktorice. Sprejel je πe spremenjen poslovnik 
o delu nadzornega sveta in se seznanil z odstopno izjavo Ëlani-
ce nadzornega sveta Manje Skerniπak iz Ëlanstva v nadzornem 
svetu. 

•  Na ponovnem zasedanju v mesecu juniju je nadzorni svet 
obravnaval in potrdil dnevni red skupπËine delniËarjev ter pred-
loge sklepov za sprejem na skupπËini v mesecu juliju. 

•  Na seji v mesecu juliju je nadzorni svet sprejel odpoklic Ëlanice 
uprave, delavske direktorice, potem ko ji je bila s strani sveta de-
lavcev izreËena nezaupnica. Na seji se je πe seznanil s konËnim 
poroËilom in povzetkom ugotovitev posebne revizije vodenja 
posameznih poslov druæbe v obdobju zadnjih petih let, ki ga 
je pripravila revizijska druæba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, 
po sklepu skupπËine. Nadzorni svet je skupaj z upravo predlagal 
skupπËini druæbe sprejetje sklepa o vloæitvi toæbe za povrnitev 
πkode druæbi. 

•  V mesecu avgustu je pri obravnavi poroËila o poslovanju kon-
cerna Intereuropa za prvo polletje leta 2009 podprl upravo, 
da izvede celovito in intenzivno sanacijo ter prestrukturiranje 
koncerna glede na træno in finanËno stanje tako v poslovnem 
okolju kot v celotnem koncernu. Nadzorni svet je zahteval od 
uprave, da pripravi strateπki poslovni naËrt za obdobje 2010-
2014. Sezna nil se je z dokonËnim elaboratom o ekonomski up-
raviËenosti investicije v logistiËni center »ehov-Moskva, potem 
ko je nadzorni svet naloæil upravi, da izdela novo strokovno in 
dokonËno besedilo elaborata o ekonomski upraviËenosti in-
vesticije in poskuπa realno osvetliti ekonomske in poslovne 
scenarije poslovanja logistiËnega centra »ehov-Moskva. Dal je 
soglasje k programu ukrepov, ki jih je pripravila uprava s skup-
nim ciljem stabilnega in dobiËkonosnega poslovanja druæbe 
Intereuropa d.d. in koncerna. 

•  Na seji v mesecu oktobru je izdal soglasje k odobritvi nadaljnjih 
aktivnosti za zagotovitev finanËne stabilnosti skupine Inter-
europa ter izdal soglasje upravi, da uredi vsa potrebna kreditna 
razmerja do druæbe OOO Intereuropa - East, Moskva. Na seji 
je za πtiriletno mandatno obdobje imenoval Ëlane revizijske 
komisije ter pooblastil Ëlana nadzornega sveta Vinka Moæeta, 
da izvede nadzorstveni pregled pri izgradnji logistiËnega centra 
»ehov-Moskva. 

•  Novembra je na osnovi prejete izjave o odpovedi funkcije 
namestnika predsednika uprave odpoklical Marka Jazbeca z 
mesta te funkcije. 

•  Konec decembra se je nadzorni svet seznanil s planskimi doku-
menti koncerna za leto 2010. Odobril je pristop k realizaciji naËrto-
vane dokapitalizacije druæbe OOO Intereuropa-East, Moskva. Sez-
nanil se je tudi z reorganizacijo v druæbi Intereuropa d.d.

•  V skladu z 262. Ëlenom ZGD je na sejah odobril pogodbe o 
pravi cah, obveznostih in plaËilu novim Ëlanom nadzornega 
sveta. 

Ocena poslovanja in izvajanja strategije ter naËin in obseg prever-
janja vodenja druæbe 

Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje druæbe, se sproti seznan-
jal z doseæenimi poslovnimi rezultati ter skladno z ustreznimi zakon-
skimi doloËili in statutom druæbe nadziral upravo in sklepal o pred-
laganih odloËitvah uprave. Na sejah je najveË pozornosti namenil 
nadaljevanju uresniËevanja strateπkih usmeritev, opredeljenih v Viz-
iji in strategiji razvoja koncerna Intereuropa za obdobje 2006-2011, in 
poslovnih ciljih, doloËenih v letnem planu poslovanja. 

Zaradi negativnih posledic vpliva gospodarske krize na poslovanje 
druæbe je od uprave zahteval, da pripravi in nadzorni svet seznani 
s programom ukrepov na podroËju zmanjπevanja stroπkov. Od 
uprave je predvsem zahteval pojasnila in dokaze o dvomih v ne-
pravilno delovanje pri izgradnji logistiËnega centra »ehov-Mosk-
va. Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava nezadovoljivo vodila 
posle druæbe, predvsem v zvezi z investicijo v logistiËni center v 
Moskvi, kjer ni dosegla postavljenih ciljev. Zaradi prekoraËitve 
pooblastil uprave je razreπila predsednika uprave kot odgovor-
nega za vodenje projekta v Rusiji. 

Nadzorni svet je ugotovil, da se je bivπa uprava podala v projekt 
izgradnje logistiËnega terminala brez jasne strategije razvoja na 
ruskem trgu, z velikopoteznim in nefaznim pristopom, kot je bilo 
predvideno v elaboratu iz leta 2007. 

Uprava je nadzorni svet vsake tri mesece po zakljuËku poslovnega 
obdobja informirala o poslovanju ter o drugih vpraπanjih, pove-
zanih s poslovanjem druæbe Intereuropa d.d. in njenih odvisnih 
druæb. Novoimenovani upravi je naloæil pripravo celovitega pro-
grama ukrepov za ureditev stabilnega in profitabilnega poslova-
nja druæbe in pripravo novega strateπkega poslovnega naËrta za 
obdobje 2010-2014. 

Nadzorni svet je dajal smernice upravi za uresniËevanje zastav-
ljenih planov in strategije.

Ugotovil je, da bodo prihodki in ustvarjeni poslovni izid iz leta 
2009 pod planom, zato je od uprave zahteval, da pospeπeno zaËne 
s protikriznimi ukrepi na podroËjih novih prodajnih pristopov in 
poveËanja prodaje, z intenzivnim zniæevanjem vseh vrst stroπkov, 
s prodajo poslovno nepotrebnih nepremiËnin ali ekonomsko 
nedonosnih osnovnih sredstev. Nadzorni svet ugotavlja, da je 
z nadzorom stroπkov koncern uspel zmanjπati direktne stroπke 
poslovanja za 34 %, posredne stroπke poslovanja pa za 10 %.

Nadzorni svet je bil kritiËen do slabπih poslovnih rezultatov neka-
terih hËerinskih druæb, zato je dal priporoËila Ëlanom uprave, da 
dajo veËji poudarek nadzoru poslovanja odvisnih druæb ter anal-
izirajo smisel obstoja manjπih in nedonosnih hËerinskih druæb. 

Ocena delovanja Ëlanov nadzornega sveta in uprave 

Vsak posamezni Ëlan nadzornega sveta je s svojimi predlogi in 
smernicami prispeval k skupnim odloËitvam nadzornega sveta 
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in tako pripomogel k razvoju in napredku celotne druæbe. »lani 
nadzornega sveta so pri svojem delovanju in odloËanju upoπtevali 
relevantno zakonodajo, Kodeks upravljanja javnih delniπkih druæb 
in cilje druæbe. 

V okviru nadzornega sveta delujejo tudi komisije, s katerimi se 
izboljπuje uËinkovitost delovanja nadzornega sveta. 

Nadzorni svet je v letu 2009 v primerih, ko dokumentacija ni bila 
popolna, od uprave zahteval dodatna gradiva, pojasnila in obra-
zloæitve, predvsem zaradi tega, ker je ugotovil, da je investicija pri 
izgradnji logistiËnega centra »ehov-Moskva obËutno presegla pr-
votno potrjeno vrednost. 

KritiËen je bil do prekoraËitve pooblastil uprave, saj je predhodno 
æe ugotovil, da uprava ni pridobila ustreznega soglasja za nad-
aljevanje del na ruskem terminalu. 

Nadzorni svet je po seznanitvi s konËnim poroËilom in ugotovit-
vami posebne revizije vodenja posameznih poslov druæbe 
v obdobju zadnjih petih let, ugotovil, da iz poroËila ned-
vomno izhaja, da gre za neodgovoren odnos prejπnje uprave do 
upravljanja s sredstvi Intereuropa d.d. in koncerna ter da gre za 
veËkratno prekoraËitev pooblastil in zavajanje nadzornega sveta. 
Uprava ni ravnala s profesionalno skrbnostjo poslovno-finanËne 
stroke upravljanja podjetij ter s skrbnostjo vestnega in poπtenega 
gospodarstvenika. Zato je skupπËini delniËarjev predlagal spre-
jetje sklepa o vloæitvi toæbe za povrnitev πkode druæbi. 

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 pooblaπËena revizijska 
druæba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Æelezna 
cesta 8a, 1000 Ljubljana. 

Nadzorni svet ugotavlja, da je pooblaπËeni revizor v svojem po-
roËilu podal pozitivno mnenje oziroma mnenje brez pridrækov na 
raËunovodske izkaze skupine Intereuropa in druæbe Intereuropa 
d.d. ter ugotovil, da so resniËna in poπtena slika finanËnega stanja, 
poslovnega izida in denarnih tokov v letu 2009 oziroma na dan 31. 
12. 2009 ter v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega 
poroËanja, kot jih je sprejela EU.

Skladno z doloËili drugega odstavka 282. Ëlena Zakona o gospo-
darskih druæbah (ZGD-1) in tretjega odstavka toËke 7.4 Statuta 
druæbe Intereuropa d.d. je nadzorni svet sprejel naslednje staliπËe: 
K revizorjevemu poroËilu, ki ga je pripravila revizijska druæba 
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, nad-
zorni svet nima pripomb. 

Potrditev letnega poroËila za leto 2009

»lani nadzornega sveta so skrbno preuËili letno poroËilo z revi-
zorjevim poroËilom, raËunovodske izkaze in pojasnila ter druge 

navedbe v letnem poroËilu. Nadzorni svet ugotavlja, da je letno 
poroËilo uprave verodostojen odraz dogajanj in celovita informa-
cija o poslovanju druæbe v poslovnem letu 2009.

Nadzorni svet je ob preveritvi revidiranega letnega poroËila 
ugotovil, da je koncern leto 2009 zakljuËil z negativnim izidom 
iz poslovanja, h kateremu so najveË prispevali odhodki zaradi 
prevrednotenja sredstev koncerna na poπteno vrednost v viπini 
50,8 milijonov EUR. 

Nadzorni svet je pregledal poslovanje druæbe v letu 2009, po-
roËilo o poslovanju za poslovno leto 2009, pozitivno mnenje v 
revizorjevem poroËilu in preuËil izgubo druæbe Intereuropa d.d. za 
poslovno leto 2009. 

Nadzorni svet ugotavlja, da Ëista izguba za poslovno leto 2009 
druæbe Intereuropa d.d. znaπa 71.351.691,71 EUR, ki se poravna v 
breme:

•  prenesenega Ëistega dobiËka 57.989.444,28 EUR, 
•  kapitalskih rezerv 13.362.247,43 EUR, 
 in sicer:
-  vplaËani preseæek kapitala  8.966.097,38 EUR 
 ter
-  sploπni prevrednotovalni popravek kapitala  4.396.150,05 EUR.

V skladu z doloËili 282. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah 
(ZGD-1) ter toËk 7.4 in 7.5 Statuta druæbe Intereuropa, globalni lo-
gistiËni servis, delniπka druæba, nadzorni svet potrjuje in sprejema 
letno poroËilo koncerna Intereuropa za poslovno leto 2009. 

Nadzorni svet je letno poroËilo za leto 2009 prejel v odprtem roku, 
tj. pred iztekom enega meseca, πteto od dneva predloæitve let-
nega poroËila za leto 2009 nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je to poroËilo sprejel na seji dne 19. 4. 2010.

Bruno KoreliË
predsednik nadzornega sveta V Kopru, 19. 4. 2010
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Pomembni dogodki v letu 2009

JanuarŸmarec

HËerinska druæba ITAR d.o.o., Zagreb, je bila s 1. januar-
jem 2009 pripojena druæbi Intereuropa, logistiËke usluge, 
d.o.o., Zagreb.

7. januarja smo v Albaniji registrirali novo druæbo - Intereu-
ropa Global Logistics Service Albania shpk - s sedeæem v 
mestu DraË. 

5. februarja je Intereuropa Transport & Spedition GmbH, 
Troisdorf, zakljuËila postopke certificiranja in si pridobila 
certifikat kakovosti ISO 9001:2008.

Sekciji za tropsko medicino smo priskoËili na pomoË pri 
organizaciji letalskega prevoza za humanitarno pomoË za 
medicinsko odpravo "Uganda 2009". 

1. marca 2009 smo uvedli dnevno dinamiko odprem 
zbirnih kamionov na relacijah: Milano-Ljubljana in Pariz, 
Lyon-Ljubljana.

2. marca smo organizirali 2. Intereuropino sreËanje s slo-
venskimi analitiki in vlagatelji.

9. marca smo priËeli sodelovati z vseevropsko mreæo za 
ekspresni promet kosovnih poπiljk - s kooperacijskim 
zdruæenjem NetExpress Europe (NEE), ki omogoËa door-to-
door dostavo kosovnih poπiljk znotraj vseh dræav Ëlanic EU.

23. marca je nadzorni svet druæbe razreπil mag. Andreja 
Lovπina z mesta predsednika uprave. Za novega predsed-
nika uprave je bil imenovan Zvezdan MarkeæiË, dotedanji 
namestnik predsednika uprave.

AprilŸjunij

7. aprila smo objavili, da smo s konzorcijem treh bank - 
UniCredit Banka Slovenija d.d., SID-Slovenska izvozna in 
razvojna banka, d.d., ter SKB banka d.d. - podpisali pogod-
bo o dolgoroËnem kreditu za financiranje oz. refinanciran-
je projekta izgradnje logistiËnega centra »ehov-Moskva. 

21. maja so Ëlani nadzornega sveta izglasovali novega 
predsednika nadzornega sveta. Boπtjana Riglerja je za-
menjal Bruno KoreliË.

1. junija je priπlo do realizacije sklenjene pogodbe o 
odplaËnem prenosu dela podjetja druæbe Intereuropa d.d. 
v okviru njene filiale UPS na novo druæbo koncerna UPS v 
Sloveniji na UPS ADRIA kurirske storitve, d.o.o.

10. junija je odstopil predsednik uprave druæbe Intereu-

ropa d.d. Zvezdan MarkeæiË. Zamenjal ga je mag. Ernest 
Gortan, za namestnika predsednika pa je bil imenovan 
Marko Jazbec. 

JulijŸseptember

Julija smo s kljuËno stranko na podroËju avtomobilske 
logistike podpisali 3-letno pogodbo za opravljanje luπke 
πpedicije za pretovor avtomobilov, ki prihajajo prek Luke 
Koper. Za enako obdobje smo z isto stranko sklenili tudi 
pogodbo za organizacijo kamionskih prevozov rezervnih 
avtomobilskih delov na razliËnih evropskih relacijah.

14. julija smo javnost seznanili s povzetkom ugotovitev 
posebne revizije, ki jo je opravila druæba KPMG Slovenija 
d.o.o.

30. julija je po predhodno izglasovani nezaupnici s strani 
sveta delavcev nadzorni svet druæbe Intereuropa d.d. na 
svoji seji odpoklical Ëlanico uprave-delavsko direktorico 
Ondino Jonke zaradi hujπega krπenja obveznosti in nespo-
sobnosti vodenja poslov druæbe.

30. julija je potekala 20. skupπËina druæbe Intereuropa d.d., 
na kateri so se delniËarji seznanili z letnim poroËilom za 
leto 2008, mnenjem revizorske druæbe in poroËilom nad-
zornega sveta. 

27. avgusta je nova uprava druæbe Intereuropa d.d. nad-
zornemu svetu predstavila program ukrepov in strategije 
uprave s skupnim ciljem stabilnega in dobiËkonos nega 
poslovanja druæbe. Nadzorni svet je podal soglasje k "Pro-
gramu ukrepov uprave druæbe Intereuropa d.d." ter se se-
znanil z vsebino dokumenta "DokonËni elaborat ekonomske 
upraviËenosti investicije LogistiËni center "»ehov-Moskva". 

1. septembra smo sporoËili, da smo odsvojili odvisno 
druæbo v Avstriji, druæbo Intereuropa Transport & Spedi-
tion GmbH s sedeæem v Lebringu blizu Gradca.

OktoberŸdecember

22. oktobra se je nadzorni svet druæbe seznanil s poroËilom 
o izvajanju programa ukrepov uprave druæbe Intereuropa 
d.d. in obravnaval gradivo "Odobritev nadaljnjih aktivnosti 
za zagotovitev finanËne stabilnosti skupine Intereuropa" 
ter izdal naËelno soglasje k izvajanju predvidenih ak-
tivnosti. 

13. novembra je nadzorni svet sprejel odstopno izjavo 
Marka Jazbeca, namestnika predsednika uprave, zaradi 
odhoda na drugo delovno mesto.
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19. novembra se je spremenila sestava nadzornega sveta 
druæbe Intereuropa d.d. Svet delavcev druæbe je zaradi 
izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem 
svetu izvolil nove Ëlane nadzornega sveta-predstavnike 
zaposlenih: Maksimiljana BabiËa, Nevijo PeËar in Ljuba Ko-
baleta.

7. decembra je uprava druæbe imenovala prokuristko 
druæbe, Tatjano Voπinek Pucer.

28. decembra smo pristopili k dokapitalizaciji druæbe OOO 
Intereuropa - East, Moskva.

Dogodki po zakljuËku poslovnega leta 2009

JanuarŸmarec
 
8. januarja je uprava druæbe skladno s sklepom o pripravi 
in vloæitvi toæbe za povrnitev πkode, sprejetim na 21. 
skupπËini delniËarjev druæbe, vloæila toæbo zoper nekdanjo 
upravo druæbe Intereuropa d.d. 

Februarja smo skupino treh bank, s katerimi smo v aprilu 
leta 2009 podpisali pogodbo za dolgoroËni club deal kredit 
za financiranje izgradnje logistiËnega centra »ehov-Mosk-
va, zaprosili za podaljπanje moratorija na odplaËevanje 
glavnice za eno leto.

17. marca je nadzorni svet sprejel "Strateπki poslovni naËrt 
koncerna Intereuropa za obdobje 2010-2014", ki ga je 
pripravila uprava druæbe Intereuropa d.d.

23. marca je uprava druæbe Intereuropa d.d. kot edini 
druæbenik druæbe Intereuropa IT, d.o.o., Koper, sprejela 
sklep o soglasju k pripojitvi druæbe Intereuropa IT, d.o.o., 
Koper, k matiËni druæbi Intereuropa d.d.

Marca smo pristopili k oblikovanju sindikata petih bank z 
namenom reprogramiranja obstojeËih kratkoroËnih kredi-
tov v dolgoroËni kredit. Pogodba πe ni podpisana, ponudba 
pa predvideva refinanciranje kratkoroËnih kreditov na πtiri 
leta z moratorijem na odplaËilo glavnice na eno leto.
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Skozi nepredvidljive Ëase 
stopamo po dobro utrjenih 
poteh.
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SkupπËina druæbe je najviπji organ druæbe, v katerem del-
niËarji neposredno uresniËujejo svoje pravice pri zadevah 
druæbe.

Glavna naloga in temeljni namen skupπËine je sprejeman-
je sklepov kot dokonËnih odloËitev v zadevah, za katere je 
pristojna. SkupπËina delniπke druæbe s sklepi kot pravn-
imi akti strateπko ureja delo, poslovanje in organizacijo 
druæbe.

SkupπËino skliËe uprava druæbe na lastno pobudo, na 
zahte vo nadzornega sveta ali na zahtevo delniËarjev. 
ObiËajno se skupπËino skliËe enkrat na leto in najkasneje v 
osmih mesecih po zakljuËku poslovnega leta.

Na skupπËini se sprejemajo odloËitve, ki vplivajo na 
poslovanje druæbe. Med pomembnejπe odloËitve, o ka-
terih odloËajo delniËarji na skupπËini, sodi imenovanje 
in odpoklic Ëlanov nadzornega sveta druæbe, odloËanje 
o uporabi bilanËnega dobiËka, o spremembah statuta, 
odloËitve o zmanjπanju ali poveËanju osnovnega ka-
pitala ter imenovanju revizorja. SkupπËina s podelitvijo 
razreπnice tudi potrdi in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v poslovnem letu. Delovanje skupπËine ureja Zakon 
o gospodarskih druæbah (v nadaljevanju ZGD-1), statut 
druæbe in poslovnik o delu skupπËine. VeËina sklepov se 
sprejema z navadno veËino. Najpomembnejπe sklepe pa 
skupπËina sprejema s triËetrtinsko veËino zastopanega os-
novnega kapitala. Med slednje sodijo sprememba statuta, 
zmanjπanje in poveËanje osnovnega kapitala, statusne 
spremembe druæbe, izkljuËitev prednostne pravice del-
niËarjev pri novi izdaji delnic, predËasen odpoklic Ëlanov 
nadzornega sveta in drugi primeri, Ëe tako doloËata zakon 
ali statut. 

DelniËarji Intereurope d.d. so o sklicih skupπËine obveπËeni 
pravoËasno z objavo sklica v dnevnem Ëasopisju, na splet-
ni strani druæbe Intereuropa d.d., intranetih straneh in 
prek SEO-net objave na Ljubljanski borzi d.d.

Gradivo za skupπËino s predlogi sklepov za vse toËke 
dnevnega reda je od dneva sklica do dneva zasedanja 
skupπËine delniËarjem na vpogled na sedeæu druæbe v Ko-
pru, prek sistema SEO-net Ljubljanske borze in na spletnih 
straneh druæbe Intereuropa d.d. V juniju 2009 je bil del-
niËarjem dostavljen Interglas - informativni bilten, kjer je 
bila objavljena informacija o sklicu redne letne skupπËine 
in vse ostale informacije, namenjene izkljuËno delniËar-
jem druæbe Intereuropa d.d.

Pravico udeleæbe na skupπËini in uresniËevanja glasovalne 
pravice na skupπËini imajo le delniËarji, vpisani v delniπko 
knjigo druæbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - 

Centralni klirinπko depotni druæbi, d.d., Ljubljana, ter nji-
hovi pooblaπËenci ali zastopniki, ki svojo udeleæbo pisno 
prijavijo v zakonitem roku. PooblaπËenec delniËarja mora 
prijavi udeleæbe priloæiti tudi pooblastilo. Vsaka delnica 
daje delniËarju en glas.

Intereuropa d.d. si prizadeva za πtevilno udeleæbo delniËar-
jev na skupπËinah, zato je v letu 2009 poleg objave sklica 
in gradiva skupπËine objavila tudi vzorce prijave in poobla-
stila. 

O sprejetih sklepih skupπËine so delniËarji takoj po 
konËanem zasedanju seznanjeni prek spletnih strani 
druæbe, intraneta in prek SEO-net objav Ljubljanske borze.

DelniËarji druæbe Intereuropa d.d. so se v letu 2009 sestali 
na treh skupπËinah, in sicer 10. 4. 2009, 30. 7. 2009 in 10. 
9. 2009. 

Pomembne odloËitve, sprejete na skupπËini dne 10. 4. 
2009, kjer je bilo navzoËega 58,05 odstotka osnovnega 
kapitala:

•  Imenovana je bila posebna revizijska druæba KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Æelezna cesta 
8a, 1000 Ljubljana, z namenom preveritve vodenja 
posameznih poslov druæbe (izgradnje logistiËnega 
centra v Moskvi, nakupa podjetja Zetatrans, najema 
prostorov na Kosovem in naËina plaËila najemnine, in-
vesticij v osnovna sredstva, investicije v informacijsko 
tehnologijo za podporo storitvam in odprodaje ne-
premiËnin). 

•  Sprejete so bile naslednje spremembe statuta:
Sprememba statuta v toËki, ki doloËa 4-Ëlansko upra-
vo, namesto prejπnje 3-Ëlanske.
Sprememba statuta, kjer je doloËeno, da mora Ëlan 
uprave imeti univerzitetno izobrazbo, namesto prej 
doloËene visokoπolske.
Sprememba v statutu doloËene klasifikacije dejavnos-
ti druæbe.
V statutu je bil Ërtan odstavek, ki je doloËal, da so bili 
Ëlani nadzornega sveta lahko udeleæeni pri dobiËku 
druæbe.

•  Odpoklican je bil Ëlan nadzornega sveta Ervin Buæan in 
na njegovo mesto imenovan nov Ëlan nadzornega sveta, 
Bruno KoreliË.

•  Za udeleæbo na sejah so bile doloËene nove sejnine 
Ëlanom nadzornega sveta in Ëlanom komisij nadzornega 
sveta. »lanom nadzornega sveta je bila doloËena bruto 
sejnina v viπini 330,00 EUR, predsedniku nadzornega 

SkupπËina delniËarjev
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sveta 429,00 EUR, Ëlanom komisij nadzornega sveta 
231,00 EUR in predsedniku komisije nadzornega sveta 
300,30 EUR bruto na sejo.

Pomembne odloËitve, sprejete na skupπËini dne 30. 7. 
2009, kjer je bilo navzoËega 61,68 odstotka osnovnega 
kapitala:

•  SkupπËina se je seznanila z letnim poroËilom koncerna 
Intereuropa za leto 2008, skupaj z mnenjem revizorja. 
Seznanila se je tudi z naËinom in obsegom preve ritve 
vodenja druæbe v letu 2008, ki ga je skladno z 282. 
Ëlenom ZGD-1 predloæil nadzorni svet in s katerim je 
obvestil skupπËino, da je brez pripomb potrdil letno po-
roËilo za leto 2008.

•  Sprejet je bil sklep, s katerim bilanËni dobiËek druæbe In-
tereuropa d.d. za leto 2008 v viπini 57.990 tisoË EUR os-
tane v celoti nerazporejen kljub nasprotnemu predlogu, 
ki ga je v roku podal delniËar Interfin naloæbe, d.d., Koper. 
Napovedana je bila izpodbojna toæba zoper sprejeti sk-
lep skupπËine o uporabi bilanËnega dobiËka. 

•  SkupπËina se je seznanila s prejemki Ëlanov uprave in 
Ëlanov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v 
druæbi prejeli v poslovnem letu 2008.

•  SkupπËina ni potrdila in ni odobrila dela nadzornega sve-
ta in uprave druæbe Intereuropa d.d. v poslovnem letu 
2008 in jima ni podelila razreπnice za delo v poslovnem 
letu 2008.

•  DelniËarji so se na skupπËini seznanili z odstopom 
Ëlanice nadzornega sveta-predstavnice kapitala Man-
je Skerniπak iz Ëlanstva v nadzornem svetu z dne 9. 6. 
2009. 

•  Na skupπËini so bili za mandatno dobo πtirih let izvoljeni 
trije novi Ëlani nadzornega sveta: Vinko Moæe (mandat 
zaËne teËi s 30. 7. 2009), mag. Tadej Tufek in mag. Maπa 
»ertaliË (mandat zaËne teËi s 16. 11. 2009).

•  Za revizorja za leto 2009 je bila imenovana druæba 
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Æelezna 
cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Pomembne odloËitve, sprejete na skupπËini dne 10. 9. 
2009, kjer je bilo zastopanega 62,47 odstotka osnovnega 
kapitala: 

•  Pri predstavitvi konËnega poroËila in povzetka ugo-
tovitev posebne revizije vodenja posameznih poslov 
druæbe v obdobju zadnjih petih let je bil sprejet na sami 

skupπËini podan nasprotni predlog delniËarja Luke Ko-
per, ki je naloæil upravi druæbe, da mora v πestih mesecih 
od dneva skupπËine vloæiti toæbo za povrnitev πkode v 
zvezi z vodenjem posameznih poslov druæbe, ki je druæbi 
nastala kot posledica krπitve dolænosti Ëlanov organov 
vodenja in nadzora. DelniËar Vinko Rebula je napovedal 
izpodbojno toæbo zoper sprejeti sklep.

•  Pred iztekom mandata sta bila odpoklicana Ëlana nad-
zornega sveta Boπtjan Rigler in Emerik Eræen.

•  Zaradi njunega odpoklica je bil sprejet sklep o spremem-
bi sklepov, sprejetih na skupπËini dne 30. 7. 2009, po ka-
terem nova Ëlana nadzornega sveta mag. Tadej Tufek in 
mag. Maπa »ertaliË nastopita funkcijo za πtiriletno man-
datno obdobje æe z 10. 9. 2009 in ne πele 16. 11. 2009.

DelniËarji druæbe Intereuropa d.d. so 
potrdili predlog nadzornega sveta in 
uprave, da se zaradi svetovne recesije 
in veË kot 20-odstotnega padca naroËil 
v letu 2009 ne izplaËajo dividende, 
temveË ostane bilanËni dobiËek v celoti 
nerazporejen.
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Nadzorni svet druæbe

Statut druæbe Intereuropa d.d. doloËa sedemËlansko 
sesta vo nadzornega sveta, od tega πtirje Ëlani nadzornega 
sveta zastopajo interese delniËarjev, trije pa interese de-
lavcev. Izvoljeni so za dobo πtirih let, z moænostjo ponovne 
izvolitve.
 
»lane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delniËarjev, 
voli skupπËina. »lane nadzornega sveta-predstavnike de-
lavcev izvoli svet delavcev ter skupπËino o njihovi izvolitvi 
le seznani.

Pristojnosti, vodenje in naËin delovanja nadzornega sveta 
doloËajo ZGD-1, statut druæbe in poslovnik o delu nad-
zornega sveta. Nadzorni svet se sestaja na sejah, ki morajo 
biti sklicane vsaj enkrat v Ëetrtletju, in na njih sprejema 
odloËitve v obliki sklepov. DelniËarjem poroËa o svojem 
delu v pisnih poroËilih skupπËini.

Med pomembnejπimi pristojnostmi nadzornega sveta 
so imenovanje in odpoklic Ëlanov uprave ter potrjevanje 
letnega poroËila. Osrednja vloga nadzornega sveta je nad-
zorovanje vodenja poslov druæbe in spremljanje delovanja 
uprave pri uresniËevanju interesov druæbe. 

Osrednja vloga nadzornega sveta je 
nadzorovanje vodenja poslov druæbe 
in spremljanje delovanja uprave pri 
uresniËevanju interesov druæbe in 
zaËrtanih ciljev.

Za udeleæbo na sejah jim pripada sejnina v zneskih, doloËenih 
s sklepom skupπËine z dne 10. 4. 2009. Viπine sejnin Ëlanom 
nadzornega sveta in Ëlanom komisij so navedene v poglavju 
SkupπËina delniËarjev. »lanom nadzornega sveta in Ëlanom 
komisij nadzornega sveta se izplaËujejo dnevnice in prevoz-
ni stroπki v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in 
prevozne stroπke v druæbi Intereuropa d.d.

DelniËarji so s spremembo statuta v letu 2009 odloËili, da 
Ëlani nadzornega sveta ne morejo biti udeleæeni pri do-
biËku druæbe. 

Delovanje nadzornega sveta je predstavljeno v poroËilu 
nadzornega sveta. 

Predstavitev Ëlanov nadzornega sveta v letu 2009
 
Tabela 9 |

»lani nadzornega sveta v letu 2009

Zap. 
πt. 

Ime in 
priimek

Leto 
rojstva

Funkcija v nadzornem 
svetu

Izobrazba Zaposlitev Druge pomemb-
nejπe funkcije 

Mandatno obdobje 

1 Bruno KoreliË 1944 predsednik nadzor-
nega sveta-pred-
stavnik kapitala

univerzitetni diplo-
mirani ekonomist 

Upokojenec »lan nadzornega 
sveta-Petrol d.d., 
Ljubljana

11. 4. 2009 10. 4. 2013

2. mag. 
Tadej Tufek

1975 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
kapitala

mag. znanosti s po-
droËja ekonomije 
in poslovne vede

Predsednik uprave 
Adria Airways d.d. 
Ljubljana

»lan nadzor-
nega sveta-
Banke Celje

10. 9. 2009 10. 9. 2013

3. Vinko Moæe 1948 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
kapitala

univerzitetni 
dipl. inæenir 
gradbeniπtva 

Aerodrom 
Ljubljana d.d.

»lan skupπËi-
ne KaD d.d. 
Ljubljana

30. 7. 2009 30. 7. 2013

4. mag. 
Maπa »ertaliË 

1976 Ëlanica nadzornega 
sveta-predstavnica 
kapitala

mag. znanosti 
transportno-logis-
tiËnega manage-
menta 

Luka Koper d.d. 10. 9. 2009 10. 9. 2013

5. Nevija PeËar 1957 Ëlanica nadzornega 
sveta-predstavnica 
zaposlenih 

srednja ekonomska 
πola 

Intereuropa- Filiala 
Koper

Predsednica 
sindikata ©AK-KS 
90

19. 11. 2009 19. 11. 2013

6. Maksimilijan 
BabiË

1950 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
zaposlenih 

gimnazijski matu-
rant

Intereuropa-Filiala 
Mejna odprava

Predsednik 
Sveta delavcev v 
druæbi Inter-
europa d.d. 

19. 11. 2009 19. 11. 2013

7. Ljubo Kobale 1962 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
zaposlenih 

komercialist Intereuropa-Filiala 
Celje-PE Maribor

19. 11. 2009 19. 11. 2013
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Tabela 10 |

»lani nadzornega sveta, ki jim je funkcija prenehala v letu 2009

Zap. 
πt. 

Ime in 
priimek

Leto 
rojstva

Funkcija v nad-
zornem svetu

Izobrazba Zaposlitev Druge pomemb-
nejπe funkcije

Mandatno obdobje Prenehanje 
mandata

1. Manja 
Skerniπak

1961 Ëlanica nadzornega 
sveta-predstavnica 
kapitala

univerzitetna 
dipl. ekono-
mistka

Ëlanica 
uprave Nove 
kreditne 
banke 
Maribor

Ëlanica nadzornih 
svetov KBM 
Infonda, druæbe za 
upravljanje, d.o.o. 
in Zavarovalnice 
Maribor d.d. 

16. 11. 2005 15. 11. 2009 9. 6. 2009
 (odstop)

2. Ervin 
Buæan

1964 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
kapitala

univerzitetni 
dipl. inæenir 
prometa 

GIZ 
Zdruæenje 
ladjarjev 
SLO

16. 11. 2005 15. 11. 2009 10.4.2009
 (odpoklic)

3. Boπtjan 
Rigler 

1973 predsednik nad-
zornega sveta-pred-
stavnik kapitala

univerzitetni 
dipl. inæenir 
gradbeniπtva

»lan uprave 
druæbe DARS 
d.d. Celje

æupan obËine 
©kofljica

16. 11. 2005 15. 11. 2009 10. 9. 2009
 (odpoklic)

4. Emerik 
Eræen

1950 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
kapitala

dipl. upravni 
organizator

Slorest d.o.o. 19. 1. 2007 15. 11. 2009 10. 9. 2009
 (odpoklic)

5. Nevija 
PeËar

1957 namestnica predsed-
nika nadzornega 
sveta-predstavnica 
zaposlenih

srednja 
ekonom. πola

Intereuropa-
Filiala Koper

predsednica 
sindikata 
©AK-KS 90

18. 11. 2005 18. 11. 2009 18. 11. 2009

6. Zlatka 
»retnik

1968 Ëlanica nadzornega 
sveta-predstavnica 
zaposlenih

srednja 
druæboslovna 
πola

Intereuropa 
- Filiala Celje

18. 11. 2005 18. 11. 2009 18. 11. 2009

7. Vinko 
Rebula

1953 Ëlan nadzornega 
sveta-predstavnik 
zaposlenih 

univerzitetni 
dipl. inæenir 
prometa 

Intereuropa - 
Filiala Maribor

18. 11. 2005 18. 11. 2009 18. 11. 2009

Komisije nadzornega sveta 

Nadzorni svet s sklepom ustanovi komisije, katerih os-
rednja naloga je svetovanje nadzornemu svetu pri spreje-
manju odloËitev glede specifiËnih vpraπanj. Nadzorni svet 
pri oblikovanju posamezne komisije doloËi njen predvide-
ni mandat ter pristojnosti in pooblastila. 

V letu 2009 so delovale πtiri komisije: revizijska komisija, 
komisija za imenovanja, komisija za prejemke in komisija 
za investicije, ki so bile imenovane do 22. 10. 2009. Nad-
zorni svet je na seji dne 22. 10. 2009 sprejel sklep o imeno-
vanju le ene, zakonsko obvezne revizijske komisije.
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Delovanje komisij nadzornega sveta

Na sejah nadzornega sveta je bilo dogovorjeno, da se bodo 
komisije nadzornega sveta sestajale po potrebi. 

Komisija za imenovanja in komisija za investicije se v letu 
2009 nista sestali. 

Komisija za prejemke
Komisija za prejemke se je v letu 2009 sestala na dveh se-
jah. Na obeh sejah se je zaradi poslabπane finanËne situ-
acije v druæbi obravnavalo zniæanje osebnih prejemkov 
Ëlanov uprave in oblikovalo predlog zniæanj za obravnavo 
na seji nadzornega sveta. 

Revizijska komisija
Revizijska komisija izvaja naloge, doloËene v 280. Ëlenu ZGD-1 
in v skladu s sprejetim poslovnikom o delu revizijske komisije.
V letu 2009 se je revizijska komisija sestala na πestih se-
jah, na katerih je obravnavala naslednje zadeve: 
•  Sestala se je s predstavniki zunanjih revizorjev glede 

poteka izvajanja revizije za poslovno leto 2008, pred-
vsem v povezavi z revizijo hËerinske druæbe OOO In-
tereuropa - East, Moskva. 

•  Seznanila se je z naËrtom nalog sluæbe za notranjo revi-
zijo za poslovno leto 2009.

•  Obravnavala in sprejela je poroËilo o notranjerevizij-
skem delovanju sluæbe za notranjo revizijo v drugem 
polletju poslovnega leta 2008.

•  »lanom nadzornega sveta je v sprejem predlagala sklep 
o sprotni dostavi notranjerevizijskih poroËil Ëlanom re-

vizijske komisije.
•  Revizijska komisija je temeljito in sproti preverila in oce-

nila raËunovodska poroËila ter predlagala nadzornemu 
svetu, da sprejme predlagani sklep o seznanitvi z raËu-
novodskim poroËilom koncerna Intereurope in druæbe v 
tistem delu sklepa, ki se nanaπa na raËunovodske izkaze 
in je v pristojnosti nadzora revizijske komisije.

•  Sestala se je s predstavniki zunanje revizijske druæbe 
Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, in obravnavala ugoto-
vitve opravljene revizije za druæbo Intereuropa d.d. in 
skupino Intereuropa za poslovno leto 2008.

•  Obravnavala je ugotovitve iz pisma poslovodstvu druæbe 
Deloitte revizija d.o.o. in predlagala nadzornemu svetu, da od 
uprave zahteva doloËena pojasnila, obrazloæitve in ukrepe. 

•  Podrobneje je obravnavala poroËili o opravljenem 
notranjerevizijskem pregledu poslovanja druæb OOO In-
tereuropa - East, Moskva, in OOO Intertrans Moskva in 
predlagala nadzornemu svetu ukrepe za zaπËito intere-
sov druæbe ter ukrepe za izboljπanje finanËnega stanja 
in poslovanja obeh druæb.

•  Predlagala je sprejem skupπËinskega sklepa, da se za 
poslovno leto 2009 za revizorja imenuje revizijsko 
druæbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., 
Æelezna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

•  Seznanila se je z vsebino pogodbe o opravljanju revizij-
skih storitev z druæbo KPMG Slovenija, podjetje za re-
vidiranje, d.o.o., Æelezna cesta 8a, 1000 Ljubljana, za 
poslovno leto 2009 in soglaπala z njenim podpisom.

•  Sprejela je poroËilo o delovanju sluæbe za notranjo revi-
zijo v prvem polletju poslovnega leta 2009.

Tabela 11 |

Sestava komisij nadzornega sveta v letu 2009

Obdobje imenovanja komisij Revizijska komisija Komisija za imenovanja Komisija za prejemke Komisija za investicije

Od 24. 10. 2007 do 
20. 5. 2009

Ervin Buæan -
predsednik komisije 
Manja Skerniπak 
Nevija PeËar 
Alfijo KocjanËiË

Zlatka »retnik - 
predsednica komisije 
Boπtjan Rigler 
Tadeja Trojer-Jan

Emerik Eræen -
predsednik komisije 
Vinko Rebula 
Viljem Tisnikar

Ervin Buæan -
predsednik komisije 
Boπtjan Rigler 
Simon Jan

Od 20. 5. 2009 do 
10. 6. 2009

Boπtjan Rigler - 
predsednik komisije 
Manja Skerniπak 
Nevija PeËar 
Alfijo KocjanËiË

Zlatka »retnik - 
predsednica komisije 
Boπtjan Rigler 
Tadeja Trojer-Jan

Emerik Eræen -
predsednik komisije 
Vinko Rebula 
Viljem Tisnikar

Boπtjan Rigler - 
predsednik komisije 
Bruno KoreliË 
Simon Jan

Od 10. 6. 2009 do 
22. 10. 2009

Boπtjan Rigler -
predsednik komisije 
Nevija PeËar 
Alfio KocjanËiË 
Bruno KoreliË 

Zlatka »retnik - 
predsednica komisije 
Boπtjan Rigler 
Tadeja Trojer-Jan

Emerik Eræen -
predsednik komisije 
Vinko Rebula 
Viljem Tisnikar

Boπtjan Rigler - 
predsednik komisije 
Bruno KoreliË 
Simon Jan

Od 22. 10. 2009 dalje Tadej Tufek -
predsednik komisije 
Nevija PeËar 
Bruno KoreliË 
Alfio KocjanËiË
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Uprava druæbe

Uprava vodi druæbo samostojno in na lastno odgovornost 
ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. 

Upravo imenuje in odpokliËe nadzorni svet skladno z 
Zakonom o gospodarskih druæbah in statutom druæbe 
Intereuropa d.d. Uprava druæbe ima najveË πtiri Ëlane. 
Sestavljajo jo predsednik uprave, namestnik predsednika 
uprave ter konkretno πtevilo Ëlanov uprave. Upravo doloËi 
nadzorni svet druæb s sklepom o imenovanju uprave. Man-
dat uprave traja pet let. 

Vsak posamezni Ëlan uprave je pristojen in odgovoren za 
dajanje navodil, vodenje, organizacijo, koordinacijo in nad-
zor poslovanja na podroËju, ki ga poslovno pokriva, tako 
na organizacijskem podroËju kakor tudi v filialah druæbe 
in odvisnih druæbah ter je predlagatelj politike druæbe na 
svojem podroËju. Delovanje uprave in delitev podroËij dela 
je podrobno opredeljeno v poslovniku o delu uprave.

PlaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov uprave so 
doloËena v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni med nadzornim 
svetom in posameznim Ëlanom uprave. Prejemki Ëlanov 
uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. 
Druæba Intereuropa d.d. ni uvedla sistema nagrajevanja 
Ëlanov uprave v obliki opcijskih naËrtov. Viπino prejemkov 
Ëlanov uprave prikazujemo v raËunovodskem poroËilu.

V letu 2009 se je sestava uprave veËkrat spremenila. Po za-
menjavi mag. Andreja Lovπina, nato Zvezdana MarkeæiËa s 
funkcije predsednika uprave, je vodenje druæbe 10. junija 
2009 prevzel mag. Ernest Gortan. Skupaj z njegovim imen-
ovanjem je bil za namestnika predsednika uprave imeno-
van Marko Jazbec, ki je 30. novembra 2009 odstopil zaradi 
osebnih razlogov. Zaradi odhoda Ëlana uprave, pristoj nega 
za finanËno podroËje, je uprava druæbe Intereuropa d.d. 
imenovala prokuristko druæbe, Tatjano Voπinek Pucer, ki je 
mandat nastopila 14. decembra 2009.

Tabela 12 |

»lani uprave v letu 2009

Zap. 
πt. 

Ime in priimek Leto 
rojstva

Izobrazba Funkcija v upravi Mandatno obdobje Prenehanje 
mandata

1. Ernest Gortan 1968 magister managementa, 
Poslovna πola Bled

predsednik uprave 10. 6. 2009 10. 6. 2014  /

2. Marko Jazbec 1970 univ. dipl. ekonomist, 
Ekonomska Fakulteta Ljubljana

namestnik 
predsednika uprave

10. 6. 2009 10. 6. 2014 30. 11. 2009

3. Ondina Jonke 1960 dipl. upravni organizator, 
Visoka upravna πola Ljubljana

Ëlanica uprave - 
delavska direktorica 

17. 1. 2006 17. 1. 2011 30. 7. 2009

4. Zvezdan MarkeæiË 1959 univ. dipl. ekonomist 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

predsednik uprave 23. 3. 2009 23. 3. 2014 10. 6. 2009

namestnik 
predsednika uprave

17. 1. 2006 17. 1. 2011 23. 3. 2009

5. Andrej Lovπin 1960 magister znanosti, 
Filozofska fakulteta Ljubljana

predsednik uprave 17. 1. 2006 17. 1. 2011 23. 3. 2009

Predstavitev Ëlanov uprave
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Vodenje in upravljanje druæb v koncernu

ObvladujoËa druæba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi 
odvisnimi druæbami tvori koncern pod enotnim vodstvom 
uprave druæbe Intereuropa d.d. Vodenje v koncernu In-
tereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, 
organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom 
dosega nja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizade-
vamo izpolniti zahteve in priËakovanja kupcev.

Uprava usmerja vodenje odvisnih druæb z zagotavljanjem 
enotnosti na naslednjih podroËjih vodenja:

•  oblikovanje poslovne vizije, poslanstva in razvojnih 
strategij, 

•  notranja organiziranost poslovnih podroËij delovanja, 
•  usklajen nastop na trgu kupcev in dobaviteljev,
•  poslovno planiranje, investicije in financiranje, 
•  nadzor poslovanja (kontroling, revizija) in kakovosti,
•  kadrovska in plaËna politika ter razvoj in prenos znanja, 
•  strateπki marketing in komuniciranje z javnostmi,
•  enoten razvoj informacijskih tehnologij,
•  druga podroËja vodenja, doloËena z razvojnimi progra-

mi koncerna.

S prikljuËitvijo koncernu vse odvisne druæbe s pogodbo 
sprejmejo enotne standarde koncerna. Dodaten naËin 
prevzemanja standardov koncerna je tudi napotitev 
strokov njakov iz obvladujoËe v odvisno druæbo.
Uprava opravlja nadzorno funkcijo na svojih sejah, kjer red-
no spremlja poslovanje in doseganje planskih ciljev vseh 
odvisnih druæb, sprejema ukrepe in odloËitve o nadalj njem 
razvoju ter spremlja njihovo izvajanje. V odvisnih druæbah, 
kjer obvladujoËa druæba ni edini lastnik, uprava nadzira 
poslovanje prek Ëlanstev v nadzornih svetih, ki se predvi-
doma sestajajo πtirikrat letno. Vodstva in nadzorni organi 
druæb so predstavljeni v poglavju Osebna izkaznica v pre-
glednici Predstavitev druæb koncerna Intereuropa.

V letu 2009 smo se zaradi negativnih vplivov gospodar-
ske krize na poslabπanje trænih razmer odloËili za dopolni-
tev obiËajnega meseËnega poroËanja o poslovanju druæb 
koncerna upravi s Ëetrtletnimi projekcijami, s katerimi 
smo redno ocenjevali kratkoroËne vplive na poslovanje 
koncerna v naslednjem Ëetrtletju. Na podlagi teh napo-
vedi se je vodstvo s proaktivnimi ukrepi odzivalo na upad 
povpraπevanja in krepitev cenovnih pritiskov na trgih kon-
cerna. Prakso Ëetrtletnih projekcij poslovanja nadaljujemo 
tudi v letu 2010.

Odzivnost vodstva smo v letu 
gospodarske krize okrepili z uvedbo 
Ëetrtletnih projekcij poslovanja.
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Revizija poslovanja 

Zunanja revizija 

Revizijo raËunovodskih izkazov Intereurope d.d. in koncer-
na Intereuropa je pretekla πtiri poslovna leta izvajala revi-
zijska druæba Deloitte revizija d.o.o., za poslovno leto 2009 
pa je imenovana revizijska druæba KPMG d.o.o., Ljubljana. 

Spoπtujemo priporoËilo Kodeksa 
upravljanja javnih delniπkih druæb o 
menjavi revizijske druæbe vsaj enkrat 
na pet let.

Zunanji revizor v okviru revizije raËunovodskih izka-
zov pomembno prispeva k obvladovanju tveganj in 
izboljπevanju notranjega kontrolnega sistema. 

Posli druæbe Intereuropa d.d. in njenih odvisnih druæb z re-
vizijskim druæbami so predstavljeni v raËunovodskem po-
roËilu druæbe v okviru pojasnil k raËunovodskim izkazom 
druæbe. 

Notranja revizija

Sluæba za notranjo revizijo deluje v okviru obvladujo-
Ëe druæbe in na ravni celotnega koncerna Intereuropa. 
Letne naËrte za delovanje in poroËila o delovanju sluæbe 
za notranjo revizijo obravnavata in sprejemata uprava 
druæbe in revizijska komisija nadzornega sveta. 

Temeljna naloga notranjih revizorjev je preverjanje 
delovanja sistema notranjih kontrol z vidika obvladovanja 
vseh vrst tveganj delovanja in drugih tveganj, ki jim je iz-
postavljen koncern Intereuropa. 

Notranji revizorji smo v poslovnem letu 2009 nadaljevali 
z uresniËevanjem izvajanja dolgoroËnega naËrta za ob-
dobje od 2007 do 2011. Na podlagi letnega naËrta smo 
izvedli sedem notranjerevizijskih pregledov na razliËnih 
podroËjih delovanja in poslovanja koncerna Intereuropa. 
Notranjerevizijske preglede smo izvajali v πtirih odvisnih 
druæbah v tujini, in sicer na podroËju naËrtovanja in raËu-
novodskega poroËanja. Podana so bila tako zagotovila o 
delovanju in uËinkovitosti vzpostavljenih notranjih kon-
trol kakor tudi priporoËila za njihovo izboljπanje. Preverili 

smo izvajanje uresniËevanja izdanih priporoËil, pri Ëemer 
ugotavljamo, da je bila do konca poslovnega leta 2009 re-
alizirana polovica priporoËil. S preveritvijo izvajanja ures-
niËevanja priporoËil iz opravljenih pregledov nadaljujemo 
v poslovnem letu 2010. 

Tako kot vsako poslovno leto smo tudi v letu 2009 izva-
jali svetovalne naloge in se vkljuËevali v posamezne pro-
jekte druæbe, del Ëasa pa smo namenili za πiritev stroko-
vnega znanja zaposlenih in za izboljπanje kakovosti dela z 
nadgrajevanjem metodike notranjega revidiranja. 

Cilj delovanja sluæbe za notranjo 
revizijo je pomagati vodstvu 
koncerna k boljπemu upravljanju s 
premoæenjem, veËji gospodarnosti 
in uËinkovitosti poslovanja v okviru 
sprejete razvojne strategije ter 
poslovnih in finanËnih naËrtov.
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Opis glavnih znaËilnosti sistemov notranjih kontrol in 
upravljanje s tveganji v druæbi v povezavi s postopkom 
raËunovodskega poroËanja 

RaËunovodsko poroËanje je predstavljanje raËunovodskih 
podatkov in informacij zunanjim in notranjim uporabnikom 
ter sluæi kot podlaga za sprejemanje poslovnih odloËitev. Pri 
raËunovodskem poroËanju se pojavlja tveganje verodostoj-
nosti (pravoËasnosti in izrazne vrednosti) pa tudi zaneslji-
vosti (realnosti in objektivnosti) sporoËil, ki je v veliki meri 
odvisno od ustreznega delovanja sistema notranjih kontrol 
v procesu vodenja poslovnih knjig in presojanja raËunovod-
skih podatkov, od kadrovske zasedbe v raËunovodski sluæbi, 
od toËnosti in popolnosti raËunovodskih podatkov ter od 
usklajenosti raËunovodskih postopkov z zakonskimi in dru-
gimi predpisi, s strokovnimi in poklicnoetiËnimi naËeli in 
standardi ter usmeritvami in internimi predpisi v druæbi. 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost temu tveganju zmerna. 

V procesu raËunovodenja imamo vzpostavljene ne-posredne 
in posredne poslovodne raËunovodske notranje kontrole 
za prepreËevanje nastajanja namernih in nenamernih ne-
pravilnosti, zlorab in prevar. V zadnjem kvartalu poslovnega 
leta je sluæba notranje revizije pregledala delovanje sistema 
notranjih kontrol v segmentu raËunovodskega poroËanja. 
Na ta naËin je poslovodstvo preverilo ustreznost raËu-
novodskega poroËanja v sistemu notranjega in zunanjega 
informiranja vseh interesnih skupin.

RaËunovodski izkazi skupine Intereuropa in druæbe Intereu-
ropa d.d. se pripravljajo v skladu z Mednarodnimi stand-

ardi raËunovodskega poroËanja, ki vsebujejo zahteve glede 
pripoznavanja, merjenja, predstavljanja in razkrivanja tran-
sakcij ter poslovnih dogodkov v raËunovodskih izkazih. Pri 
poroËanju se upoπtevajo tudi zahteve oziroma doloËila Za-
kona o gospodarskih druæbah. 

Uprava druæbe Intereuropa d.d. je sprejela pravilnik, ki 
doloËa osnovne usmeritve pri pripravi posamiËnih raËu-
novodskih izkazov druæb v skupini Intereuropa za namene 
uskupinjevanja in pripravo uskupinjenih raËunovodskih iz-
kazov. Pravilnik je usklajen z Mednarodnimi standardi raËu-
novodskega poroËanja. V njem so opredeljena obraËunska 
obdobja in roki dostave medletnih in letnih poroËil odvis-
nih druæb v sektor za raËunovodstvo obvladujoËe druæbe. 
Medletna raËunovodska poroËila se sestavljajo Ëetrtletno in 
vsebujejo manj informacij kot letno poroËilo, vendar so bolj 
zgoπËena. Obenem pa v zaËetku vsakega poslovnega leta 
poslovodstvo v posebnem dokumentu natanËneje opredeli 
posamezne termine posredovanja medletnih in letnih poroËil.

Zahteve po razkritju, doloËene v standardu ali pojasnilu, 
ni potrebno izpolniti, Ëe informacija ni bistvena. Informa-
cija je bistvena takrat, ko lahko njena opustitev ali napaËna 
navedba vpliva na poslovne odloËitve uporabnikov, ki so za-
snovane na raËunovodskih izkazih. V pravilniku o uskupin-
jevanju skupine Intereuropa imamo opredeljene usmeritve 
glede razkrivanja informacij.
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Pojasnilo o imetniπtvu vrednostnih papirjev v smislu 
doseganja kvalificiranega deleæa, posebnih kontrolnih pravic 
in omejenih glasovalnih pravic

Vse spremembe v lastniπtvu vrednostnih papirjev druæbe 
v smislu Zakona o prevzemih redno objavljamo v sistemu 
elektronskega obveπËanja Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev SEO-net. Po stanju delniπke knjige na dan 31. 12. 
2009 so dosegli kvalificiran deleæ trije delniËarji druæbe 
Intereuropa d.d.

Posamezni delniËarji druæbe nimajo posebnih kontrolnih 
pravic, prav tako nimajo omejitev pri izvajanju glasoval-
nih pravic. Druæbi niso znani dogovori med delniËarji, ki bi 

povzroËili omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glaso-
valnih pravic.

Druæba Intereuropa d.d. je po stanju na dan 31. 12. 2009 
imetnik 18.135 lastnih delnic z oznako IEKG oziroma 0,2295 
odstotka vseh delnic. Tako imamo 7.884.278 delnic z glas-
ovalno pravico oziroma 99,7705 odstotka vseh delnic. V 
letu 2009 Intereuropa d.d. ni kupovala niti prodajala last-
nih delnic.

Tabela 13 |

Podatki o pomembnem neposrednem imetniπtvu delnic druæbe Intereuropa d.d. na dan 31. 12. 2009

DelniËar ©tevilo delnic Deleæ Narava imetniπtva

Luka Koper d.d. 1.960.513 24,8 % neposredno

Kapitalska druæba d.d. 719.797 9,1 % neposredno

Slovenska odπkodninska druæba d.d. 474.926 6,0 % neposredno



2 | Izjava o upravljanju druæbe

Intereuropa | Letno poroËilo 09 42

Izjava o skladnosti upravljanja druæbe Intereuropa, Globalni 
logistiËni servis, delniπka druæba, Koper, z doloËbami Kodeksa 
upravljanja javnih delniπkih druæb 

Uprava in nadzorni svet druæbe Intereuropa, Globalni lo-
gistiËni servis, delniπka druæba, Koper, izjavljata, da druæba 
pri svojem delovanju in poslovanju spoπtuje doloËbe 
Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb s posamezni-
mi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju: 

•  DoloËbi kodeksa 3.4.6. in 3.4.7.: Zavarovanje od-
πkodninske odgovornosti v zvezi z opravljanjem 
nalog Ëlanov nadzornih svetov naj varuje intere-
se druæbe in ne Ëlanov nadzornega sveta. »e Ëlani 
nadzornega sveta odπkodninsko zavarujejo svojo 
odgovornost pri delovanju v nadzornem svetu, sami 
krijejo stroπke zavarovanja. Druæba naj zavarovan-
je odgovornosti sklepa le za tisti del πkode, ki lahko 
presega premoæenje Ëlanov nadzornih svetov in ki 
druæbi brez zavarovanja ne bo mogel biti povrnjen. 
Sklenjeno zavarovanje odπkodninske odgovornosti 
Ëlanov uprave in Ëlanov nadzornega sveta pri delovanju 
v nadzornem svetu v veËjem delu varuje interese druæbe 
in le v manjπem delu πËiti osebno premoæenje Ëlanov up-
rave in nadzornega sveta. Stroπki zavarovanja bremenijo 
druæbo v celoti, pri Ëemer se za del zavarovalne premije, 
ki πËiti osebno premoæenje Ëlanov uprave in nadzornega 
sveta, obraËuna boniteta. 

•  DoloËba kodeksa 8.15.5.: Druæba naj presodi potrebo po 
predpisu notranjega akta druæbe, v katerem predpiπe 
pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z del-
nicami druæbe ter delnicami povezanih druæb. PriporoËa 

se, da druæba v aktu predpiπe natanËen seznam oseb, 
za katere velja omejitev trgovanja, in Ëasovno obdobje 
omejitve trgovanja, ki je vezano na razkritje informacij. 
Druæba ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju notranjega 
akta, s katerim bi dodatno omejila trgovanje z delnicami 
druæbe in delnicami povezanih druæb. Druæba je ocenila, 
da so doloËbe Zakona o trgu finanËnih instrumentov 
(ZTFI) dovolj natanËne in obvezujoËe, tako da podvajan-
je enakih doloËil ni potrebno. 

Nekatera priporoËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
druæb za druæbo niso relevantna, zato jih tudi posebej 
ne izpostavljamo. PriporoËila, ki so za doloËene primere 
naloæena druæbi oziroma njenim organom, bo druæba 
upoπtevala ob nastopu takega primera.

Izjava se nanaπa na obdobje od zadnje objave izjave, to je 
od dne 30. 4. 2009, do datuma objave te izjave. 

Kodeks upravljanja javnih delniπkih druæb, ki so ga spora-
zumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljublja-
na, Zdruæenje Ëlanov nadzornih svetov in Zdruæenje Man-
ager dne 18. 3. 2004 ter spremenili in dopolnili dne 14. 12. 
2005 in dne 5. 2. 2007, je v slovenskem in angleπkem jeziku 
javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. 
(www.ljse.si).

Dne 8. 12. 2009 je bil sprejet prenovljen Kodeks upravljanja 
javnih delniπkih druæb, ki pa stopi v veljavo s 1. 1. 2010.
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Izjava o skladnosti upravljanja druæbe z doloËbami Kodek-
sa upravljanja javnih delniπkih druæb je del letnega poroËi-
la za leto 2009 in je objavljena tudi na spletnih straneh 
druæbe www.intereuropa.eu.

Intereuropa d.d., Koper

Predsednik uprave
Mag. Ernest Gortan

Predsednik nadzornega sveta
Bruno KoreliË
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Kljub nizki rasti kakovost 
naπih storitev ostaja v 
samem vrhu.
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Razvojna strategija koncerna Intereuropa

Vizija 

Postati vrhunski ponudnik celovitih 

logistiËnih reπitev.

Poslanstvo 

Poslanstvo koncerna Intereuropa je 

zadovoljevanje potreb po logistiËnih 

storitvah in nudenje optimalnega delovanja 

oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo 

kupcev, ob tem pa na druæbeno odgovoren 

naËin ustvarjati vrednost za lastnike, 

zaposlene in druge deleænike.

Vrednote

Strokoven odnos do kupcev. Naπe dejavnosti so 

usmerjene v vrhunsko zado voljevanje 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 

organiziranostjo.

Odgovornost. Odlikuje nas visoka odgovornost 

do sprejetih ob veznosti 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 

Strateπke usmeritve in cilji

Naπi strateπki cilji za obdobje do leta 2014 so naslednji:

•  Zagotovitev finanËne stabilnosti prek dezinvestiranja, 
razdolæevanja, reprogramiranja dolgov, uËinkovitega 
upravljanja z obratnim kapitalom.

•  Vzpostavitev strateπkega partnerstva v druæbi OOO In-
tereuropa - East, Moskva.

•  Ohranitev in krepitev vodilnega trænega poloæaja ponud-
nika celovitih logistiËnih storitev v Sloveniji in dræavah 
bivπe Jugoslavije.

•  Stalna optimizacija procesov na vseh segmentih poslo-
vanja na ravni koncerna in znotraj povezanih druæb.

•  Pridobitev strateπkega partnerja za druæbo Intereuropa 
d.d., ki bi druæbo dokapitaliziral in s tem prispeval k fi-
nanËni stabilnosti koncerna, hkrati pa prispeval k raz-
voju naπe osnovne dejavnosti. 

S svojo organizacijsko strukturo in strokovnostjo bomo 
uveljavili svoje konkurenËne prednosti:

•  lastna mreæa povezanih druæb,
•  vzpostavljena partnerska mreæa,
•  velik nabor razliËnih produktov in lastna infrastruktura,
•  strokovno usposobljeni kadri.

OsredotoËeni bomo na træiπËa, kjer imamo najviπje træne 
deleæe (trgi nekdanje Jugoslavije). Ostala træiπËa bodo 
predmet presoje vrste prisotnosti glede na zmoænost rasti. 
Kjer ne dosegamo predvidenih stopenj rasti oz. strateπkih 
ciljev, je moæen tudi umik z odsvojitvijo druæb.

Ostajamo osredotoËeni na razvoj treh poslovnih podroËij (ko-
penski promet, interkontinentalni promet in logistiËne reπitve) 
s pripadajoËimi produkti. Produkti kopenskega in interkonti-
nentalnega prometa bodo pri prodaji iskali sinergijske reπitve, 
ki jih ponuja logistiËna storitev skladiπËenja in distribucije. S 
komplementarnostjo storitev bomo dosegli rast in razvoj na 
vseh produktih in celovitejπe obvladovanje kupcev.

Intereuropa bo s svojo mreæo in infrastrukturo nudila πiroko 
paleto logistiËnih storitev pri obvladovanju blagovnih tokov 
in organizaciji oskrbovalnih verig. IzkoriπËali bomo strateπko 
pozicijo naπih logistiËnih zmogljivosti na V. in X. panevrop-
skem koridorju ter se vkljuËevali v obvladovanje logistiËnih 
tokov na VIII. panevropskem koridorju.

Vzpostavili bomo sistematiËno organizacijo, ki bo prilago-
jena veËji komercialni in prodajni aktivnosti. Z notranjim 
izobraæevanjem bomo dvignili zanesljivost storitve v ce-
lotni verigi, medtem ko bo pravoËasna in kvalitetna infor-
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Slika 5 |

Mreæa podjetij koncerna Intereuropa

macija zagotovljena z novo informacijsko platformo, ki je 
v procesu implementacije.

Svoje træne aktivnosti bomo usmerjali predvsem v razvoj 
partnerstev oz. v smeri upravljanja dolgoroËnih odnosov 
s kupci, ki so osredotoËeni na svojo osnovno dejavnost ter 
so pripravljeni svoje logistiËne aktivnosti predati v upravl-
janje za to specializiranim podjetjem in delujejo na podob-
nih trgih kot Intereuropa. Pri tem pa ne bomo zanemarjali 
manjπih kupcev, ki so pomembni predvsem na podroËju 
kopenskega prometa, saj so nujno potrebni za zapolnitev 
razpoloæljivih kapacitet.

Intereuropa bo upravljala z druæbami v koncernu v smeri 
transnacionalnega koncerna, torej koncerna, ki æeli doseËi 
globalno uËinkovitost in obenem v najveËji moæni meri 
odgovarjati na potrebe lokalnih trgov. Uveljavljali bomo 
prednosti in izkoriπËali sinergije, ki izhajajo iz lastne mreæe 
druæb in enotne partnerske mreæe.

UresniËitev naπih strateπkih ciljev temelji na:
•  krepitvi poloæaja na obstojeËih trgih, 

kjer ima koncern vzpostavljeno 
lastno poslovno mreæo,

•  razvoju in specializaciji logistiËnih 
produktov,

•  usmerjenosti k prodaji in 
pribliæevanju kupcu z ustvarjanjem 
partnerskih odnosov,

•  usmerjenosti k prodaji celovitih 
logistiËnih storitev koncerna,

•  stalnem optimiziranju procesov in 
uveljavljanju sinergijskih uËinkov 
usklajenega delovanja koncerna.
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UresniËevanje razvojnega naËrta, doseganje ciljev

Leto 2009 je Ëetrto leto uresniËevanja razvojnega naËrta 
koncerna Intereuropa, ki je bil opredeljen v dokumentu 
Vizija in strategija razvoja koncerna Intereuropa za obdob-
je 2006-2011. 

V letu 2007 smo svoje strateπke usmeritve dopolnili z 
veËjim poudarkom na osvajanju novih træiπË v vzhodni Ev-
ropi. Poudarek je bil na træiπËih Ruske federacije in Ukra-
jine, kjer smo videli izjemen træni potencial; najprej na 

podroËju avtomobilske logistike in kasneje tudi na ostalih 
podroËjih poslovanja koncerna. 

Najpomembnejπi finanËni cilji do leta 2011 so bili naslednji:
•  doseËi 384,6 milijona EUR prodajnih prihodkov oziroma 

povpreËno 10-odstotno letno rast,
•  doseËi poslovni izid iz poslovanja v viπini 24,5 milijona EUR,
•  doseËi Ëisto dobiËkonosnost sredstev v viπini 5,4 odstotka,
•  doseËi Ëisto dobiËkonosnost kapitala v viπini 10,2 odstotka.

Tabela 14 |

Projekcija poslovanja koncerna Intereuropa za obdobje 2006Ÿ2011

1000 EUR povpr. rast

2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/05

Prihodki od prodaje 219.074 244.061 276.518 312.200 351.435 384.590 10,0 %

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 20.453 22.450 26.085 30.062 34.245 37.835 11,7 %

Poslovni izid iz poslovanja 9.656 11.301 14.488 18.011 21.431 24.462 17,7 %

»isti poslovni izid 8.392 8.851 11.241 13.884 16.448 18.721 6,9 %

Sredstva 276.020 287.346 302.672 317.974 337.978 349.395 4,4 %

Kapital 177.934 178.785 181.727 186.680 193.505 201.841 2,3 %

»ista dobiËkonos. kapitala* 4,9 % 5,2 % 6,6 % 8,0 % 9,3 % 10,2 %

»ista dobiËkonos. sredstev 3,0 % 3,1 % 3,7 % 4,4 % 4,9 % 5,4 %

* kapital, zmanjπan za dobiËek tekoËega leta

Vir: Vizija in strategija razvoja koncerna Intereuropa za obdobje 2006Ÿ2011. 

V letu 2009, to je v Ëetrtem letu uresniËevanja razvojnega 
naËrta, smo dosegli naslednje rezultate:

•  zmanjπanje prihodkov od prodaje za 26 odstotkov, 
•  prihodke od prodaje v viπini 191,1 milijona EUR,
•  poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo v viπini 

15,1 milijona EUR,
•  poslovni izid iz poslovanja v viπini -50,6 milijona EUR,
•  Ëisti poslovni izid v viπini -53,9 milijona EUR,
•  sredstva v viπini 489,3 milijona EUR,
•  kapital v viπini 188,8 milijona EUR,
•  Ëisto dobiËkonosnost kapitala -26,2 odstotka,
•  Ëisto dobiËkonosnost sredstev -11,5 odstotka.

V preteklem letu nismo dosegli nobenega izmed finanËnih 
ciljev, opredeljenih v razvojnemu naËrtu za leto 2009. 
Tudi strategija osvajanja novih træiπË v Rusiji in Ukrajini 
ne daje naËrtovanih rezultatov, saj so bile potrebne in-
vesticije bistveno veËje od predvidenih, rezultati pa niæji. 
Tako naπega logistiËnega centra »ehov-Moskva do konca 
leta 2009 πe nismo v celoti zagnali, zaradi zaostrene fi-
nanËne situacije pa smo zamrznili tudi naËrte za razvoj 
manjπega logistiËnega terminala pri Kijevu in na meji med 

Madæarsko in Ukrajino. Zaradi tako velikih odstopanj od 
strateπkih naËrtov se je nova uprava druæbe Intereuropa 
d.d., ki je z delom priËela junija 2009, odloËila izdelati nov 
razvojni naËrt. KljuËni poudarki so predstavljeni v poglavju 
Strateπke usmeritve in cilji.
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Sploπne gospodarske razmere v letu 2009

Ohlajanje gospodarstva, ki se je zaËelo æe v drugi polovici 
leta 2008, je zmanjπalo raven gospodarske aktivnosti v 
blagovnem transportu. Kazalniki gospodarske aktivnosti 
in trgovinske menjave Evropske unije so v letu 2009 be-
leæili boleË padec, kar je moËno vplivalo tudi na storitvene 
dejavnosti, ki so vezane na gibanje blagovnih tokov. Proiz-
vodnja in trgovina, podprta z izrednimi finanËnimi in 
gospodarskimi ukrepi dræav, je v drugi polovici leta 2009 
zaËela oæivljati, vendar je bil napredek do konca leta zelo 
poËasen in negotov. Bruto domaËi proizvod v Evropski un-
iji se je v letu 2009 zmanjπal za 4,2 odstotka.

Slovenija
V letu 2009 je bil slovenski bruto domaËi proizvod re-
alno za 7,8 odstotka niæji kot leto pred tem in viπji od 
povpreËja dræav evrskega obmoËja. Zmanjπanje industri-
jske proizvodnje za 17,4 odstotka se je odrazilo v krËenju 
povpraπevanja po prevoznih in z njimi povezanih storitvah. 
Skromna rast gospodarske aktivnosti v zadnjem Ëetrtletju 
2009 kaæe, da je okrevanje slovenskega gospodarstva 
nestabilno in postopno. 

Izvoz je bil realno manjπi za 15,6 odstotka, uvoz pa za 17,9 
odstotka, kar je ob visoki vpetosti slovenskega logistiËnega 
trga v mednarodne trgovinske tokove odloËilno vplivalo 
na upad prodaje logistiËnih storitev.

Investicijska aktivnost je moËno upadla na vseh segmen-
tih (za 21,6 odstotka). Pri gradbenih investicijah, ki so v 
letih pred krizo rasle po zelo visokih stopnjah, so k temu 
prispevale priËakovano niæje investicije v infrastrukturo in 
tudi zaostrene razmere pri zagotavljanju finanËnih sred-
stev. Pri naloæbah v opremo in stroje pa so poleg padca 
povpraπevanja in poslediËno nizke izkoriπËenosti obsto-
jeËih kapacitet v proizvodnji k upadu prispevale tudi fi-
nanËne teæave in bistveno manjπe potrebe po nakupu 
transportne opreme kot v preteklih letih. 

Hrvaπka
V letu razmaha svetovne finanËne in gospodarske krize je 
hrvaπko zunanjo trgovino zaznamoval upad domaËega in 
tujega povpraπevanja ter zniæanje cen surovin in energije 
na svetovnem trgu. Trend gibanja bruto domaËega proiz-
voda je bil podobno kot v ostalih dræavah regije doloËen 
z dogajanjem na globalni ravni, pa tudi s posebnostmi 
domaËega trga. Njegovo zmanjπanje v letu 2009 je bilo 
5,8-odstotno. Realno zmanjπanje izvoza blaga in storitev 
za 17,5 odstotka se je ob upadu domaËega povpraπevanja 
(-9,7 odstotka) odrazilo v niæji proizvodnji blaga in storitev, 
pa tudi v realno manjπem uvozu. Industrijska proizvod-
nja je upadla za 9,2 odstotka, po sedmih letih pozitivnega 
trenda pa se je skrËila tudi koliËina prevoæenega blaga, in 
sicer za 12,1 odstotka.

»rna gora
»rno goro je, potem ko v letu 2008 ni obËutila veËjih nega-
tivnih uËinkov, gospodarska kriza dosegla v letu 2009. Bru-
to domaËi proizvod se je zmanjπal za 4 odstotke, rezultati 
realnega sektorja pa kaæejo na 32-odstotni upad industri-
jske proizvodnje ter pomembna zmanjπanja na podroËju 
turizma, gradbeniπtva, gozdarstva in trgovine. MoËno se je 
skrËila tudi zunanja trgovina, saj sta se tako izvoz kot uvoz 
zmanjπala za dobro tretjino.

Rusija
Makroekonomski poloæaj Rusije je v letu 2009 zaznamova-
la spremenljiva dinamika poglavitnih makroekonomskih 
kazalnikov. Eden glavnih trendov ruskega gospodarstva 
je bilo krËenje domaËega trga pod vplivom hkratnega 
zmanjπevanja investicij in povpraπevanja. Bruto domaËi 
proizvod se je zmanjπal za 7,9 odstotka, naloæbe v osnovna 
sredstva za 17 odstotkov, potroπnja pa za 5,4 odstotka. In-
dustrijska proizvodnja je v letu 2009 beleæila 11-odstotni 
upad, najbolj je bila prizadeta proizvodnja transportnih 
vozil in opreme, proizvodnja elektriËne, elektronske, op-
tiËne opreme ter proizvodnja strojev in aparatov. Zunanja 
trgovina Ruske federacije se je tako na izvozni kot uvozni 
strani zmanjπala pribliæno za tretjino.

Ukrajina
Ukrajina je v letu 2009 doæivela najveËji padec gospodar-
ske proizvodnje po letu 1994 (15 odstotkov). Prve uËinke 
globalne recesije je obËutila æe v letu 2008, ko je drastiËno 
zniæanje izvoza konec leta povzroËilo padec vrednosti na-
cionalne valute, grivne, za veË kot polovico v primerjavi z 
dolarjem. To je zamajalo banËni sektor do temeljev, saj 
podjetja in fiziËne osebe niso veË mogle bankam odplaËe-
vati prejetih posojil. Dræava je bila takrat prisiljena pri 
Mednarodnem denarnem skladu zaprositi za posojilo v 
sili. V letu 2009 je banËni sektor ustvaril za 3,9 milijarde 
USD izgube in je zaradi nesposobnosti kreditiranja oviral 
oæivljanje gospodarstva. Industrijska proizvodnja, ki pred-
stavlja Ëetrtino bruto domaËega proizvoda, je v letu 2009 
zdrsnila za 21,9 odstotka. V zadnjem Ëetrtletju je zaËela 
postopoma oæivljati, kar je nekoliko upoËasnilo letni upad 
bruto domaËega proizvoda. 

Bosna in Hercegovina
Makroekonomski podatki za leto 2009 kaæejo negativni 
vpliv recesije na tokove blaga in kapitala v Bosni in Herce-
govini. Zmanjπanje povpraπevanja s strani najveËjih dræav 
partneric v Evropski uniji in jugovzhodni Evropi je povzroËilo 
obËutno zmanjπanje izvoza (-17,6 odstotka) ter krËenje in-
dustrijske proizvodnje in gospodarstva na sploπno. Industri-
jska proizvodnja, ki predstavlja najpomembnejπi del bruto 
domaËega proizvoda, se je v Federaciji Bosne in Hercegovi-
na zmanjπala za 11,6 odstotka, v Republiki Srbski pa poveËala 
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za 19 odstotkov. V skupnem je bilo zmanjπanje 3,3-odstotno. 
Po ocenah je bruto domaËi proizvod upadel za 4 odstotke.

Makedonija
Svetovna gospodarska kriza je se na makedonskem gos-
podarstvu zaËela odraæati v zadnjem Ëetrtletju leta 2008 
s krËenjem proizvodnje kovin in tekstila. UËinek se je v letu 
2009 razπiril πe na druge panoge, ko se je industrijska proiz-
vodnja zmanjπala za 7,7 odstotkov. Strmo je padla tudi vred-
nost zunanje trgovine in neposrednih tujih investicij, ki so se 
prepolovile. Bruto domaËi proizvod se je skrËil za 2,0 odstotka.

Srbija
Svetovna kriza je v Srbiji v letu 2009 oslabila povpraπevanje, 
kar je imelo za posledico zmanjπanje industrijske proiz-
vodnje za 12,1 odstotka, pri Ëemer so najveËji padec utrpeli 
proizvodnja osnovnih kovin, hrane, kemikalij ter rudarstvo 
in kamnolomi. Zunanja trgovina se je skrËila za Ëetrtino, 
izvoz za 19,7 odstotka, uvoz pa ob πibkem domaËem 
povpraπevanju za 28,0 odstotka.

Kosovo 
Kosovo je po poroËanju Centralne banke Kosova v letu 2009 
doseglo 4-odstotno gospodarsko rast, ki je izvirala pred-
vsem iz finanËnega in zasebnega sektorja. V drugi polovici 
leta je beleæilo poveËanje neposrednih tujih naloæb, od tega 
70 odstotkov kapitalskih naloæb ter 23 odstotkov reinvesti-
ranja obstojeËih tujih investitorjev na Kosovu. Leto pa je 
zaznamoval izredno visok vzpon izvoza za 52,7 odstotka, 
medtem ko se je uvoz spustil za 4,4 odstotka.

Albanija
Albansko gospodarstvo je ob zunanjih uËinkih gospodar-
ske krize v letu sicer beleæilo niæje rasti kot v letu 2008 
(+7,8 odstotka), vendar je kot eno redkih v Evropi sploh 
uspelo rast ohraniti. Bruto domaËi proizvod je po podatkih 
Mednarodnega denarnega sklada v letu 2009 zrasel za 2 
odstotka. Albanija je gospodarsko zelo povezana z nekate-
rimi dræavami Ëlanicami Evropske unije (GrËija in Italija), 
zato so tudi njeni makroekonomski kazalniki odvisni od 
gospodarskih gibanj v teh dræavah in Evropski uniji, s kate-
ro ustvari za 65 odstotkov svoje zunanje trgovine. 

Francija
Francija je v letu 2009 beleæila 2,2-odstotni padec bruto 
domaËega proizvoda. Pred πe veËjim upadom jo je reπila 
zasebna potroπnja, ki je v zadnjem Ëetrtletju porasla za 0,9 
odstotka, k Ëemur je pripomogel sistem dræavne podpore 
na veË podroËjih. Potroπnja gospodinjstev se je v letu 2009 
poveËala za 0,8 odstotka, javna poraba pa za 1,6 odstotka. 
Nasprotno je upoËasnitev mednarodne trgovine povzroËi-
la padec izvoza za 11,2 odstotka in uvoza za 9,7 odstotka. 
Francija je v zadnjem Ëetrtletju beleæila 0,6-odstotni po-
rast bruto domaËega proizvoda, kar je v primerjavi s stag-
nacijo nemπkega gospodarstva spodbudnejπi rezultat.

NemËija
Nemπko gospodarstvo je po πestih letih rasti v letu 2009 
prviË doæivelo upad, in sicer za 5 odstotkov, kar se ni zgodilo 
æe od II. svetovne vojne dalje. Najhujπi udarec mu je za-
dalo zmanjπanje izvoza in naloæb v opremo in stroje (-20 
odstotkov). Zunanja trgovina, ki je bila v preteklih letih gon-
ilna sila najveËjega evropskega gospodarstva, je v letu 2009 
upoËasnila napredek, saj je izvoz upadel za 14,7 odstotka, 
uvoz pa za 8,9 odstotka. Kljub obratu k pozitivnemu giban-
ju gospodarske aktivnosti v drugem in tretjem Ëetrtletju je 
gospodarstvo v zadnjem Ëetrtletju stagniralo.

Avstrija
Avstrijska podjetja so v letu najgloblje krize proizvedla 
10 odstotkov manj kot v letu 2008. Najbolj je upadla in-
dustrijska proizvodnja (-12 odstotkov). Gospodarstvo je v 
letu 2009 utrpelo 3,6-odstotni upad. Gospodarska kriza je 
povzroËila 17-odstotno zmanjπanje izvoza, upad investicij 
v opremo in stroje ter prizadela gradbeno dejavnost. Ohla-
janje gospodarstva je blaæila edino zasebna potroπnja.

Tabela 15 |

Gospodarska rast in stopnja inflacije v letu 2009

Rast BDP % Inflacija %

EU27 -4,2 1,0

Slovenija -7,8 1,8

Hrvaπka -5,8 2,6

»rna gora -4,0 1,0

Rusija -7,9 10,5

Ukrajina -15,0 14,0

Bosna in Hercegovina -4,0 -0,3

Makedonija -2,0 -0,6

Srbija -2,3 6,0

Kosovo 3,8 0,2

Albanija 2,0 2,0

Francija -2,2 0,1

NemËija -5,0 0,3

Avstrija -3,6 0,5

Viri:
Eurostat ec.europa.eu/eurostat
StatistiËni urad republike Slovenije www.stat.si
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj www.umar.gov.si
Croatian Bureau of Statistics www.dzs.hr
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine www.bhas.ba
State Statistical Office, Republic of Macedonia www.stat.gov.mk
Statistical Office of the Republic of Serbia www.statserb.sr.gov.yu
Federal State Statistics Service, Russian Federation www.gks.ru
National Institute of Statistics and Economic Studies, France www.insee.fr
State Statistics Comittee of Ukraine www.ukrstat.gov.ua
Federal Statistical Office, Germany www.destatis.de
Statistical Office of Kosovo www.ks-gov.net/esk
Statistical Office of Montenegro www.monstat.org
Institute of statistics, Albania www.instat.gov.al
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PriËakovane gospodarske razmere v letu 2010

Po najgloblji gospodarski krizi novejπe zgodovine je v drugi 
polovici leta 2009 priπlo do rasti, za katero pa mednarodne 
institucije napovedujejo, da bo poËasna in previdna. Te 
napovedujejo tudi, da bodo razliËne regije napredovale 
razliËno hitro, odvisno od gospodarskega poloæaja pred 
krizo, zunanjih πokov in ukrepov na ravni dræave. Porast 
proizvodnje v razvijajoËih se dræavah in dræavah v razvo-
ju naj bi bil viπji od rasti v razvitih deæelah. Mednarodni 
denarni sklad je januarja 2010 popravil svoje napovedi za 
rast svetovnega bruto druæbenega proizvoda za leto 2010 

na +3,9 odstotke, vendar hkrati opozarja, da bo okrevanje 
poËasno, dolgo in πe vedno precej negotovo.

Podobno ugotavlja Urad Republike Slovenije za makroeko-
nomske analize in razvoj in ocenjuje, da bo gospodarska 
rast v Sloveniji v letu 2010 pozitivna, a skromna. Kazalci 
gospodarske klime se sicer izboljπujejo, vendar so razmere 
na finanËnih trgih πe vedno zaostrene. Zaradi tega lahko v 
letu 2010 πe vedno priËakujemo nihanja gospodarske ak-
tivnosti. 

Tabela 16 |

Napoved gospodarske rasti in stopnje inflacije v letih 2010 in 2011

BDP Rast % Inflacija %

2010 2011 2010 2011

EU27 1,0 1,9 1,3 1,6

Slovenija 0,9 2,5 2,0 2,7

Hrvaπka 0,2 2,2 3,0 3,0

»rna gora 0,0 2,0 3,0 3,0

Rusija 2,3 2,7 9,0 7,8

Ukrajina 2,7 4,4 9,0 6,0

Bosna in Hercegovina -1,0 0,0 0,0 1,0

Makedonija 1,5 2,5 1,1 2,2

Srbija 0,0 2,0 3,0 3,0

Kosovo 4,3 4,7 2,0 1,8

Albanija 4,0 6,0 3,0 3,0

NemËija 1,5 1,9 0,8 1,0

Francija 1,4 1,7 1,1 1,4

Avstrija 1,1 1,5 1,3 1,6

Viri:
1.  Evropska komisija: European Economic Forecast, Jesen 2009, Oktober 2009.
2. Urad republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Ekonomsko 

ogledalo, πt. 2 / letnik XVI, februar 2010.
3.  Mednarodni denarni sklad, World Economic Outlook Update, A Policy-Driv-

en, Multispeed Recovery, 26. 1. 2010.
4.  The Vienna Institute for International Economic Studies: wiiw Forecast for 

Central, East and Southeast Europe, Kazakhstan and China: Differentiated 
Impact of the Global Crisis, 5. 3. 2009.

5.  Republic of Kosovo—IMF Staff Visit, Concluding Statement, Pristina: Near-
Term Outlook: Orderly Slowdown Likely to Be Followed by an Upturn Next 
Year, 16. 9. 2009.
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NaËrti za leto 2010

Pri oblikovanju poslovnega naËrta za leto 2010 smo izhajali 
iz stanja, v katerem se je koncern Intereuropa nahajal v letu 
2009 in je posledica pretekle ofenzivne strategije πirjenja 
koncerna ob hkratnem upadu gospodarske aktivnosti 
oziroma blagovnih tokov na naπih trgih. Zaradi velikih 
odstopanj od razvojnega naËrta koncerna Intereuropa za 
obdobje 2006-2011 le-tega pri pripravi poslovnega naËrta 
nismo vzeli za izhodiπËe. Ob pripravi letnega poslovnega 
naËrta smo pristopili tudi k izdelavi novega strateπkega 
poslovnega naËrta, za obdobje 2010-2014. KljuËni poudarki 
so predstavljeni v poglavju Strateπke usmeritve in cilji. Pri 
naËrtovanju smo v ospredje postavili zagotavljanje dovolj 
visokega denarnega toka za nemoteno poslovanje kon-
cerna in predvsem matiËne druæbe, ki je financirala zgoraj 
omenjeno hitro πiritev sredstev koncerna.

Glavna izhodiπËa, ki smo jih upoπtevali pri izdelavi 
poslovnega naËrta za leto 2010, so naslednja:

Gospodarsko okolje: priËakujemo, da smo dosegli dno, 
ne priËakujemo rasti gospodarske aktivnosti, ampak 
stagnaci jo na doseæenih nivojih.
•  NaËrtovana rast prihodkov bo doseæena z veËanjem 

trænih deleæev, torej z novimi strankami in posli.
•  Plan poslovanja odvisne druæbe v Rusiji, postavljen po 

konservativni razliËici, kar pomeni, da statusa carinske-
ga terminala ne pridobimo pred koncem leta 2010.

•  FinanËna kondicija koncerna dovoljuje le dokonËanje za-
Ëetih investicij.

•  Za zmanjπanje zadolæenosti matiËne druæbe potrebu-
jemo lastna sredstva, ki jih bomo pridobili z odprodajo 
premoæenja.

V okviru gornjih izhodiπË smo si za leto 2010 v koncernu 
Intereuropa postavili naslednje poslovne in finanËne cilje:

•  Svojim kupcem bomo prodali za 200 mio EUR logistiËnih 
storitev; uresniËitev veË kot polovice rasti naËrtujemo v 
Rusiji.

•  NajveËje rasti priËakujemo na podroËju logistiËnih 
reπitev (predvsem kot posledico naËrtovanega zagona 
skladiπËne dejavnosti v Rusiji) in v kopenskem prometu, 
kjer rast naËrtujemo predvsem z novimi posli.

•  Nadaljevanje procesa zniæevanja stroπkov poslovanja v 
matiËni druæbi.

•  Bistveno poveËanje prodajne uËinkovitosti v odvisni 
druæbi Intereuropa Transport, d.o.o., Koper.

•  S kombinacijo zniæevanja stroπkov ter veËje prodaje (v 
druæbah Intereuropa Transport, d.o.o., Koper, Zetatrans 
A.D. Podgorica, AD Intereuropa - logistiËke usluge Be-
ograd, Intereuropa RTC d.d. Sarajevo, OOO Intereuropa 
- East, Moskva) bomo dosegli 6,7 mio EUR poslovnega 
izida iz poslovanja.

•  Investicije bomo omejili na dokonËanje logistiËnega 
centra »ehov-Moskva.

•  V matiËni druæbi bomo odprodali dve veËji nepremiËnini 
in tako zaËeli s procesom razdolæevanja matiËne druæbe.

V Ëasu izdelave poslovnega naËrta so bile upoπtevane 
mnoge predpostavke glede pogojev in obsega posojil 
matiËne druæbe v povezavi z dokonËanjem in zagonom 
skladiπËnega dela logistiËnega centra »ehov-Moskva v 
Rusiji ter prodaje nepremiËnin v Sloveniji. Kljub veliki ne-
gotovosti glede poslovnega okolja ter dinamike zagona in-
vesticije v Rusiji uprava druæbe Intereuropa d.d. ocenjuje, 
da je naËrtovani denarni tok iz poslovanja dosegljiv.

Glavno vodilo pri postavljanju 
plana poslovanja za leto 2010 je 
zagotavljanje ustreznega denarnega 
toka za zagotavljanje likvidnosti 
druæb koncerna ter zaËetek procesa 
razdolæevanja matiËne druæbe 
Intereuropa d.d., Koper.
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træenje in prodaja
Skupna prodaja koncerna

LogistiËna dejavnost je po svoji naravi moËno vezana na 
πirπe gospodarsko okolje in dogajanje v njem. V letu 2009 
je recesija povzroËila velik upad potroπnje, proizvodnje in 
mednarodne trgovine tako v svetu kot tudi v evropskem 
gospodarskem prostoru. ©tevilna proizvodna podjetja so 
se bila prisiljena z racionalizacijo procesov in krËenjem 
obsega poslovanja prilagoditi πibkemu povpraπevanju, kar 
se je odrazilo tudi v zmanjπanju povpraπevanja po logis-
tiËnih storitvah. Zaradi tega so se pritiski na cene stopn-
jevali iz meseca v mesec ter priËeli popuπËati πele v zad-
njem Ëetrtletju. V Sloveniji naj bi se po nekaterih ocenah 
trg prevozniπkih storitev skrËil za pribliæno 30 odstotkov. 
Podoben upad prodaje smo æe med letom zasledili tudi pri 
nekaterih veËjih evropskih in svetovnih logistiËnih skupinah.

V letu 2009 smo tako na ravni koncerna ustvarili za 191,1 
milijona EUR prihodkov od prodaje in za naËrtovanim pro-
dajnim rezultatom zaostali za 32 odstotkov. V primerjavi z 
letom 2008 je zmanjπanje 26-odstotno.

Prodajne rezultate spremljamo po podroËnih odsekih, ki 
jih imenujemo poslovna podroËja. Najviπji upad prodaje 
glede na leto 2008 beleæi poslovno podroËje interkonti-
nentalnega prometa, kar se je zaradi upada fiziËnega ob-
sega pretovora in prevoza avtomobilov najbolj odrazilo na 
produktu avtomobilske logistike. Zmanjπanje prodaje na 
tem poslovnem podroËju je tudi posledica prenosa dela 
dejavnosti druæbe Intereuropa d.d. (filiala UPS) na novo 
druæbo koncerna UPS v Sloveniji.

Tabela 17 |

Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa v letu 2009 po poslovnih podroËjih (v 1000 EUR)

Poslovno podroËje Jan.Ÿdec. 2009 Struktura Ind. 2009/plan Ind. 2009/2008

1 Kopenski promet 106.243 56 % 69 78

2 LogistiËne reπitve 26.067 14 % 73 83

3 Interkontinentalni promet 53.206 28 % 61 64

4 Druge storitve 5.602 3 % 108 93

SKUPAJ 191.117 100 % 68 74

Slika 6 |

Struktura Ëistih prihodkov od prodaje po poslovnih podroËjih v letu 2009

Med najpomembnejπimi vzroki za 
upad prodaje je zmanjπanje fiziËnega 
pretovora in prevoza blaga, kar je bilo 
πe posebej izrazito pri avtomobilski 
logistiki.
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Tabela 18 |

Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa v letu 2009 po dræavah (v 1000 EUR)

Jan.Ÿdec. 2009 Struktura Ind. 2009/plan Ind. 2009/2008

1 Slovenija 118.644 62 % 69 71

2 Hrvaπka 32.207 17 % 79 76

3 Bosna in Hercegovina 7.276 4 % 73 79

4 Avstrija 412 0 % 33 142

5 Srbija 3.475 2 % 66 73

6 Makedonija 1.348 1 % 70 81

7 Kosovo 2.084 1 % 72 78

8 Rusija 5.359 3 % 25 82

9 Francija 1.241 1 % 60 70

10 Ukrajina 7.672 4 % 83 93

11 NemËija 4.896 3 % 71 91

12 »rna gora 6.436 3 % 83 83

13 Albania 66 0 % - -

dræave EU 125.193 66 % 68 72

dræave izven EU 65.924 34 % 66 79

SKUPAJ 191.117 100 % 68 74

Opomba: Prihodki od prodaje po dræavah so prikazani glede na sedeæ druæbe koncerna.

V letu 2009 smo slabo tretjino prihodkov od prodaje ust-
varili na domaËem trgu, 28 odstotkov na ostalih trgih nek-
danje Jugoslavije, 8 odstotkov pa v Rusiji. V primerjavi z 
letom 2008 smo na vseh geografskih trgih beleæili upad 

prodaje, relativno najviπji na francoskem in srbskem trgu. 
V absolutni vrednosti pa smo najveËji upad beleæili na 
slovenskem in hrvaπkem trgu. 

Slika 7 |

Struktura prihodkov od prodaje po dræavah v letu 2009 glede na sedeæ kupca
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Kopenski promet

Slika 8 |

Struktura prihodkov od prodaje na podroËju kopenskega prometa po dræavah (glede na sedeæ druæbe koncerna)

Slika 9 |

Struktura prihodkov od prodaje po posameznih produktih na poslovnem podroËju kopenskega prometa

Kopenski promet predstavlja najveËji deleæ v strukturi 
prodaje koncerna Intereuropa. V primerjavi z letom po-
prej se je ta deleæ πe poveËal, in sicer za 3 odstotne toËke. 
V letu 2009 smo tako na kopenskem prometu ustvarili 56 
odstotkov vseh prihodkov od prodaje v koncernu. Negativ-
ni vplivi recesije so se zaËeli kazati æe v drugi polovici leta 
2008, v letu 2009 pa se je ta odrazila v obËutnem padcu 
koliËin prepeljanega blaga oziroma v bistveno manjπem 
povpraπevanju po logistiËnih storitvah. V primerjavi z 
letom 2008 se je obseg pretovora v Evropi, ki predstavlja 
naπ trg, zmanjπal za veË kot 30 odstotkov. Vplivi globalne 
gospodarske krize so se moËno odrazili tudi na produktih 
kopenskega prometa v Intereuropi, saj so se prihodki od 
prodaje v primerjavi z letom poprej zniæali za 22 odstotk-
ov. NajveËji izpad prihodkov v primerjavi z letom poprej 
so zabeleæile druæbe v Sloveniji (Intereuropa d.d., Koper, 

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper, in Intereuropa-FLG, 
d.o.o., Ljubljana). V strukturi prihodkov od prodaje se je 
deleæ, ki ga ustvarijo druæbe v Sloveniji, kljub navedenemu 
poveËal za 7 odstotnih toËk v primerjavi z letom 2008 in 
znaπa 56 odstotkov.

Zastavljenih planskih ciljev prav tako nismo dosegli; z 
izjemo posameznih manjπih enot, ki pa v celotni strukturi 
ne predstavljajo pomembnega deleæa. Za naËrtovanimi re-
zultati je najbolj zaostala druæba v Rusiji. ZakljuËimo lahko, 
da je nedoseganje planskih ciljev v glavnem posledica 
dveh faktorjev: globalne gospodarske krize in nezagona 
terminala in aktivnosti podjetja v Rusiji v naËrtovanem ob-
segu, kar se je negativno odrazilo predvsem na produktih 
cestni promet, æelezniπki promet in carinske storitve.

V letu 2009 je bilo v slovenskem delu koncerna veliko napo-
rov vloæenih v izgradnjo novega informacijskega sistema za 
podporo produktom kopenskega prometa. Ta bo prinesel 
veËjo avtomatizacijo procesov in dvig produktivnosti znotraj 
podjetja, naπim kupcem pa zagotovil boljπo sledljivost poπiljk. 
PriËakujemo, da bomo sadove tega dela æeli v letu 2010, v 
naslednjih letih pa to informacijsko reπitev prenesli tudi v 
preostale druæbe koncerna.

V letu 2010 naËrtujemo 9-odstotno rast prihodkov od proda-
je, pri Ëemer je najveËji porast priËakovan na produktih ces-
tni promet (v druæbah OOO Intereuropa - East, Moskva, In-
tereuropa Transport, d.o.o., Koper, in Intereuropa d.d., Koper), 
æelezniπki promet (veËina porasta se nanaπa na druæbo OOO 
Intereuropa - East, Moskva) in carinske storitve (najveËji po-
rast v druæbah Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb, 
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo in Intereuropa d.d., Koper).
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Cestni promet

Cestni promet predstavlja najveËji deleæ v strukturi pri-
hodkov od prodaje med produkti, ki jih izvajamo v Inter-
europi (26 odstotkov). Kar 47 odstotkov prihodkov od 
pro daje znotraj poslovnega podroËja kopenski promet je 
ustvarjenih s tem produktom. Malo veË kot polovico vseh 
prihodkov od prodaje ustvari odvisna druæba Inter europa 
Transport, d.o.o., Koper.

V letu 2009 smo zabeleæili zaostanek tako za planiranimi 
cilji kot tudi za doseæenim v letu poprej. Odstopanja so 
posledica gospodarske krize, ki je v prvi polovici leta zelo 
prizadela kopenske prevoze; predvsem segmente, na kate-
re je bila Intereuropa Transport, d.o.o., Koper, zelo vezana 
(avtomobilska industrija, bela tehnika, gradbeniπtvo). 
Medtem ko se je obseg blaga na trgu zmanjπal, so cene 
ostale nespremenjene, stroπki pa so kljub recesiji stagnira-
li in doloËeni celo naraπËali. K nedoseganju naËrtovanih 
rezultatov tega produkta pa je prispevala tudi druæba v 
Rusiji, ki ni realizirala visoko zastavljenih ciljev. K manjπi 
prodaji sta prispevala recesija in padec cen na trgu, pa tudi 
nezadostne aktivnosti na podroËju agenture.

KljuËni cilji za leto 2010:

•  ohranjati kljuËne stranke ter pridobivati nove na osnovi 
zagotavljanja visoke ravni kakovosti produkta,

•  zmanjπevanje πtevila vozil, ki ne zadostujejo ekoloπkim 
standardom,

•  centralno obvladovanje dobaviteljev,
•  sanacija poslovanja druæbe Intereuropa Transport, 

d.o.o., Koper,
•  usklajevanje trænih aktivnosti med Intereuropo Trans-

port, d.o.o., Koper, in πpedicijskimi enotami,
•  razvoj dejavnosti v Rusiji in veËje aktivnosti na agenturi.

Carinske storitve 

Carinske storitve veljajo za zelo pomembno podporno 
storitev v koncernu. Skoraj polovico vseh prihodkov od 
prodaje tega produkta se trenutno ustvari v druæbi na 
Hrvaπkem, na drugem mestu pa je πe vedno Slovenija, 
kjer se ustvari pribliæno tretjina vseh prihodkov carin-
skega posredovanja v koncernu. Prihodki od prodaje so v 
letu 2009 najmanj zaostali za naËrtovanimi ravno v Slov-
eniji; na produktu mejne odprave smo v Sloveniji celo  za 
7 odstotkov presegli planske cilje, rezultat iz leta 2008 pa 
za 8 odstotkov. Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina, je edina 
druæba, ki je presegla tako doseæeno v letu 2008 kakor tudi 
naËrtovano, medtem ko so vse ostale druæbe zaostale za 
naËrti. NajveË je k nerealizaciji plana tega produkta prispe-

vala druæba v Rusiji. Carinske storitve se zaradi  neurejene-
ga statusa carinskega terminala (hiπno carinjenje) niso 
izvajale v planiranem obsegu. 

KljuËni cilji za leto 2010:

•  stalna skrb za ohranjanje visoke ravni znanja - redna izo-
braæevanja, sprotno sledenje spremembam zakonodaje 
in prenos znanja med zaposlenimi,

•  carinske storitve zahtevajo veliko mero specifiËnega 
znanja, ki ga bomo ohranjali in izpopolnjevali s ciljem 
naπim kupcem svetovati in pomagati pri njihovih logi-
sti Ë nih "problemih".

Zbirni promet

Gospodarska kriza je med vsemi produkti kopenskega 
prometa najbolj prizadela produkt zbirnih prevozov, kjer 
so se prihodki od prodaje na ravni koncerna zmanjπali za 
26 odstotkov. Absolutno so se prihodki od prodaje zbirnih 
prevozov najbolj zmanjπali v Sloveniji, kjer pa se kljub temu 
πe vedno ustvarja kar 84 odstotkov vseh prihodkov v kon-
cernu. Padcu prihodkov od prodaje je botroval po eni stra-
ni upad mednarodne menjave in poslediËno zmanjπanje 
koliËin prepeljanega blaga zaradi recesije, po drugi strani 
pa smo bili priËa bistvenemu zniæevanju prodajnih cen na 
trgu. 

KljuËni cilji za leto 2010:

•  πe naprej ostati vodilni ponudnik zbirnih prevozov na 
podroËju bivπe Jugoslavije in stremeti k poveËanju trænih 
deleæev,

•  optimizirati izvedbo procesov in zdruæevati blagovne 
tokove,

•  s koncentracijo poπiljk πe dodatno poveËati dinamiko 
prevozov,

•  z uvedbo nove informacijske reπitve naπim kupcem in 
partnerjem zagotoviti sledljivost poπiljk.

Ekspresni promet

Prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2008 
zmanjπali za 20 odstotkov. NajveËji deleæ prihodkov od 
prodaje ustvari druæba na Hrvaπkem (68 odstotkov), sledi-
jo druæba v Sloveniji z 22 odstotki, druæba v BiH z 9 odstotki 
in druæba v Srbiji z dvema odstotkoma. V nobeni od druæb 
nismo dosegli zastavljenih ciljev. Razloge lahko iπËemo v 
slabπih gospodarskih razmerah, ki so vplivale na to, da so 
obstojeËi veËji kupci zmanjπali koliËine, Ëesar nismo uspeli 
nadoknaditi niti s poveËanjem prodajnih aktivnosti niti s 
pridobitvijo novih poslov. Na Hrvaπkem so potekale ak-
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tivnosti v smeri zmanjπevanja izvajanja prevozov z lastni-
mi vozili in veËanja deleæa najetih izvajalcev (outsourcing).

KljuËni cilji za leto 2010:

•  dokonËna uporaba nove informacijske podpore v Slo-
veniji in zakljuËek projekta zagotavljanja sledljivosti na 
Hrvaπkem,

•  razvoj novih produktov na osnovi razliËnih garantiranih 
rokov dostav,

•  razvoj distribucijskih storitev v dræavah, kjer je Intereu-
ropa prisotna s svojimi druæbami,

•  nadaljnja optimizacija postopkov, nadzor nad stroπki ter 
iskanje optimalnih reπitev izvedbe, ki bodo ohranjali ka-
kovost storitve na najviπji ravni.

Æelezniπki promet

Produkt æelezniπki transport v koncernu Intereuropa ob-
vladujemo s povezano druæbo Intereuropa-FLG, d.o.o., 
Ljubljana, v kateri ima Intereuropa 50-odstotni lastniπki 
deleæ, preostalih 50 odstotkov pa je v lasti avstrijskega 
podjetja Express-Interfracht Internationale Spedition 
GmbH. V primerjavi z letom poprej so se prihodki od pro-
daje druæbe zmanjπali za veË kot tretjino, kar je posledica 
zmanjπanja prevoza surovin za industrijo, zmanjπanega 
prevoza starega æeleza, lesa in kemiËnih surovin. Zmanjπal 
se je tudi obseg prevozov avtomobilov po æeleznici, zlasti 
v Rusijo in na Poljsko. Pri organizaciji æelezniπkih prevo-
zov lahko izpostavimo πe druæbo TOV TEK ZTS, Uægorod, 
ki ustvarja pomemben deleæ prihodkov od prodaje tega 
produkta. K nerealizaciji zastavljenih planskih ciljev na tem 
produktu v letu 2009 pa je, ponovno, prispevala druæba v 
Rusiji, ki ni realizirala zastavljenih aktivnosti.

KljuËni cilji za leto 2010:

•  izkoriπËanje sinergij delovanja v obeh druæbah (vezano 
na lastniπtvo druæbe Intereuropa-FLG, d.o.o., Ljubljana),

•  skrb za ohranjanje in nadgradnjo ravni znanja - interno 
(prenos znanja) in eksterno (razna funkcionalna izo-
braæevanja),

•  izkoriπËanje geostrateπkega poloæaja na kriæiπËu petega 
in desetega koridorja,

•  kadrovska okrepitev druæbe v Rusiji s strokovnjaki s po-
droËja æelezniπkih prevozov.

Kopenski promet predstavlja najveËji 
deleæ v strukturi prodaje koncerna 
Intereuropa. V primerjavi z letom 
poprej se je ta deleæ πe poveËal, in sicer 
za 3 odstotne toËke.
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Interkontinentalni promet

ZraËni promet

Na podroËju zraËnega prometa smo v koncernu v letu 2009 
zaostali za rezultati iz preteklega leta. Nad planiranimi cilji 
je poslovala enota na Kosovu, najveËji obseg poslovanja pa 
πe naprej dosegamo v Sloveniji. Nedoseganju prodajnih 
rezultatov so botrovale zelo nizke letalske voznine in upad 
letalskega prometa v regiji, ki je posledica svetovne gospo-
darske krize. Poleg tega se na trgu sreËujemo s prisotnostjo 
globalnih logistiËnih podjetij, kar oteæuje agresivnejπo rast 
produkta v Sloveniji, vse bolj pa tudi na celotnem Balkanu. 

Kljub nizkim cenam letalskih prevozov v letu 2009 so bile 
le-te viπje od konkurenËnega produkta zbirnega pomor-
skega kontejnerskega prevoza. Tako smo zabeleæili odliv 
poπiljk na omenjeni servis. V drugi polovici leta, predvsem 
pa v zadnjem Ëetrtletju, smo opazili dvig povpraπevanja po 
letalskih storitvah in tudi dvig letalskih voznin.

Kljub upadu prodajnih rezultatov smo zadovoljni z razvojem 
dejavnosti letalskega prometa v druæbah koncerna, saj smo 
zadræali oz. ponekod poveËali træne deleæe. To dosegamo z 
internim izobraæevanjem zaposlenih v odvisnih druæbah in 
prenosom dobre prakse iz Slovenije v ostale druæbe koncer-
na. Poleg tega v koncernu krepimo sodelovanje s poslovni-
mi partnerji. Za leto 2010 priËakujemo razvoj in rast v vseh 
dræavah JV Evrope, kjer bo poudarek na agresivni prodaji in 
celovitem obvladovanju kupcev.

V letalskem prometu smo kljub 
upadu prodajnih rezultatov zadovoljni 
z razvojem produkta v druæbah 
koncerna, saj smo zadræali oz. ponekod 
poveËali træne deleæe.

UPS

Na podroËju ekspresne dostave poπiljk je bilo leto 2009 
zaznamovano z odprodajo slovenske enote UPS in enote 
na hrvaπkem trgu. FinanËna primerljivost z letom 2008 ni 
mogoËa. V Bosni in Hercegovini smo za prodajnimi plani 
zaostali za 11 odstotkov, vendar obdræali pomemben træni 
deleæ, ki je dobra osnova za razvoj produkta v letu 2010.

Tudi pri ekspresni oziroma kurirski dostavi je bilo 
poslovanje v letu 2009 obremenjeno z visoko ceno nafte, 
ki je posle diËno vplivala na teæje prodajne pogoje. Hkrati se 
na trgu sreËujemo z vse ostrejπo konkurenco. V letu 2010 

bomo razvijali produkt na ozemlju Bosne in Hercegovine, 
saj ocenjujemo, da so na trgu dobre moænosti nadaljnjega 
razvoja produkta in doseganja rasti prihodkov.

Pomorski promet

V produkt pomorskega prometa zajemamo podprodukte: 
konvencionalne tovore, polne in zbirne kontejnerje (FCL 
in LCL) in RO-RO posle, ki temeljijo na trajektnih prevozih. 
Znotraj pomorskega prometa imamo tudi produkt pomor-
ske agencije, ki ga v Sloveniji opravlja druæba Interagent, 
d.o.o. Pomorski promet je v letu 2009 ustvaril 12 odstotkov 
celotnih prihodkov prodaje koncerna. 

V Sloveniji izvajamo dejavnosti pomorskega prometa v 
okviru filiale Koper, kjer smo zadovoljni z doseæenim, Ëe-
prav smo zaostali za planiranimi cilji prodaje. Na produktu 
konvencionalnih tovorov smo presegli postavljen plan pri-
hodkov prodaje po odbitju direktnih stroπkov za 4 odstotke 
in izboljπali izid iz leta 2008 za 7 odstotkov.

V odvisnih druæbah, kjer opravljamo storitve pomorskega 
prevoza, smo zaostali za planiranimi prodajnimi cilji. Na teh 
trgih je poudarek na kontejneriziranih prevozih, kjer smo s 
prisotnostjo v vseh vzhodnojadranskih pristaniπËih postavi-
li primerno mreæo pomorskih poslovalnic, vkljuËujoË naπo 
novo pomorsko poslovalnico v Albaniji, s sedeæem v DraËu. 
Nadaljevali smo s krepitvijo sodelovanja s partnersko oz. 
agencijsko mreæo in prek mreæe poveËali obvladovanje pre-
komorskih poπiljk. Krepili oz. razvijali smo RO-RO produkt, 
pri Ëemer smo izkoriπËali naπe novo podjetje v Albaniji in 
moænosti celovitejπega obvladovanja RO-RO linije med Ko-
prom in DraËem. Pri konvencionalnih tovorih smo πe poseb-
no pozornost namenili pomorskemu prevozu podhlajenih 
tovorov, kjer ocenjujemo moænost rasti tudi v letu 2010.

Pri pomorskem prometu v Sloveniji 
smo kljub upadu prodaje obdræali 
pomembne træne deleæe pri blagovnih 
tokovih prek pristaniπËa Koper. Zelo 
dobro smo poslovali na produktu 
klasiËnih tovorov in avtomobilske 
logistike, kjer smo zabeleæili rast 
prihodkov iz prodaje po odbitju 
direktnih stroπkov.
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Pri produktu pomorska agencija πe naprej ostajamo prvi 
pomorski agent po πtevilu zastopanih ladij, vendar je 
na naπe poslovanje zelo vplival zmanjπan prihod ladij za 
prevoz avtomobilov in niæji promet ladij v pristaniπËu Ko-
per, kar zniæuje prihodke iz naslova produkta luπke agen-
ture. Smernice razvoja in poslovanja za leto 2010 ostajajo 
podobne, in sicer ohraniti vodilno vlogo pri zastopanih 
ladjah v Kopru ter pridobiti linijskega kontejnerskega lad-
jarja s servisom iz Daljnega vzhoda za Koper. 

Avtomobilska logistika

Avtomobilska logistika postaja vse pomembnejπi produkt 
interkontinentalnega podroËja in koncerna v celoti, saj 
v strukturi prihodkov prodaje koncerna predstavlja 13 
odstotkov. Hkrati je produkt pomemben, ker imamo vi-
sok træni deleæ na tem produktu v pristaniπËu Koper in 
zaradi obratovanja avtomobilskega terminala v okviru 
logistiËnega centra »ehov-Moskva. Zaradi zmanjπane 
prodaje avtomobilov v Evropi in poslediËno zmanjπanega 
obsega pretovora avtomobilov ter tudi zaradi upada cen 
kopenskih prevozov avtomobilov smo v letu 2009 zaostali 
za prodajnimi cilji. IstoËasno pa smo v slovenskem delu 
koncerna presegli prihodke prodaje po odbitih direktnih 
stroπkih za 4 odstotke.

Na avtomobilskem terminalu v »ehovu smo razπirili na-
bor kupcev ter tako razprπili tveganje odpovedi pogodb 
za skladiπËenje avtomobilov in hkrati prihodkov zaradi 
zmanjπanega obsega skladiπËenih vozil. Skladno z napo-
vedmi rasti prodaje avtomobilov na evropskem in ruskem 
trgu v letu 2010 ocenjujemo moænost rasti prodaje tega 
produkta. Kot koncern bomo k razvoju produkta pristopili 
πe bolj prodajno naravnano, πe posebej na segmentu ko-
penskega prevoza avtomobilov med terminali v centralni 
in vzhodni Evropi.

Slika 10 |

Struktura prihodkov prodaje na poslovnem podroËju 
interkontinentalni promet

NaËrti za leto 2010:

•  poveËanje prodajnih aktivnosti pomorskih produktov, 
kjer bomo izkoriπËali naπ skozi leta poslovanja pridobljen 
træni poloæaj v pristaniπËu Koper,

•  pridobitev agenture za zastopanje letalskih prevoznikov 
v regiji in usklajeno delovanje med druæbami koncerna 
na podroËju letalskih storitev,

•  razvoj avtologistike v regiji s pridobitvijo poslov razvoza 
avtomobilov v centralni in vzhodni Evropi in krepitev 
poloæaja v Rusiji z izkoriπËanjem terminalske storitve na 
logistiËnem centru »ehov-Moskva, 

•  razvoj pomorskih produktov v vseh druæbah koncerna 
z osredotoËenostjo na prevozih polnih kontejnerjev in 
zbirnih pomorskih kontejnerjev na oseh V. in X. panev-
ropskega transportnega koridorja,

•  razvoj logistiËnega poslovanja na jugu Balkana s pou-
darkom na povezovanju podjetij koncerna pri blagovnih 
tokovih prek pristaniπË juænega Balkana,

•  oblikovanje moËne partnerske mreæe z obstojeËimi in 
novimi logistiËnimi podjetji na globalnem nivoju in 
vklju Ëevanje vseh druæb koncerna v enovito partnersko 
mreæo,

•  razvoj in vpeljevanje informacijske podpore za potrebe 
interkontinentalnega prometa v odvisnih druæbah.



3 | Poslovno poroËilo

Intereuropa | Letno poroËilo 09 60

LogistiËne reπitve

LogistiËne reπitve pokrivajo celovite storitve nabavne in 
prodajne logistike za vse blagovne skupine po zahtevah 
kupcev. Lastna logistiËna infrastruktura in specializirano 
znanje omogoËata fleksibilnost in hitro odzivnost ne glede 
na velikost kupca in ne glede na vrsto skladiπËenja in tran-
sporta. 

SkladiπËenje in distribucija

Poslovno podroËje je v letu 2009 v okviru produkta 
skladiπËenje in distribucija ustvarilo za 26 milijonov EUR 
prihodkov od prodaje, kar predstavlja 14-odstotni deleæ v 
strukturi Ëistih prihodkov koncerna.

Prodajni rezultati produkta zaostajajo za 17 odstotkov za 
lanskoletnimi rezultati, kar je posledica negativnih uËin-
kov gospodarske krize in je v skladu s priËakovanji za leto 
2009. K temu rezultatu je najbolj prispeval padec prodaje 
na dveh kljuËnih trgih; to sta Slovenija in Hrvaπka, ki sta 
bili v letu 2009 najbolj pod vplivom neugodnih gospodar-
skih gibanj globalne krize. Na obeh trgih, ki predstavljata 
82-odstotni deleæ prodajnih rezultatov poslovnega po-
droËja v okviru koncerna, so prihodki od prodaje manjπi 
za 18 odstotkov. Poglavitni vzroki so odpovedi sodelovanja 
kljuËnih komitentov in zniæan obseg prodaje pri veËini os-
talih, manjπih komitentov, kjer je zaznano zmanjπevanje 
obsega blagovnih tokov in poslediËno skladiπËenja blaga.

Slika 11 |

Struktura prihodkov prodaje na poslovnem podroËju logistiËne 
reπitve po dræavah v letu 2009

V primerjavi s planom zaostajajo prodajni rezultati 
produkta skladiπËenje in distribucija za 27 odstotkov, kar 
je predvsem posledica prepozno aktiviranih skladiπËnih 
kapacitet v Rusiji, ki v strukturi planske prodaje leta 2009 
predstavlja slabo πestino prihodkov. Na neugodne rezul-
tate prodaje poslovnega podroËja logistiËne reπitve vp-
liva predvsem globalna gospodarska kriza, ki se je v letu 
2009 zaËela πiriti na trge bivπe Jugoslavije. IstoËasno se 
sooËamo tudi z moËnim pritiskom komitentov na zniæanje 
cen storitev, saj je na naπih strateπkih trgih nenadoma 

nastal preseæek skladiπËnih kapacitet. Od poletja 2008 do 
sedaj so cene, po katerih komitenti priËakujejo logistiËno 
storitev, upadle za pribliæno 40 odstotkov, kar πe dodatno 
zmanjπuje donosnost poslov.

V skladu s strategijo koncerna za utrditev prisotnosti v 
dræavah jugovzhodne Evrope beleæimo v zadnjih letih 
na poslovnem podroËju logistiËne reπitve izrazito rast 
skladiπËnih kapacitet izven Slovenije. V primerjavi z letom 
2006 se je povrπina logistiËnih terminalov izven Slovenije 
konec leta 2009 podvojila. V zadnjih πtirih letih je koncern 
Intereuropa zgradil nova skladiπËa v Bosni in Hercegovini, 
na Hrvaπkem, v Srbiji in Rusiji ter razπiril mreæo logistiËnih 
terminalov z novimi akvizicijami druæb na Kosovu in v »rni 
gori.

Konec leta 2009 je skupna povrπina skladiπËnih kapacitet 
koncerna 268.959 m2.

Slika 12 |

Struktura povrπine logistiËnih terminalov po dræavah koncerna 
Intereuropa konec leta 2009 
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Slika 13 |

Povrπina logistiËnih terminalov koncerna v obdobju 2006Ÿ2009

NaËrti za leto 2010:
•  ohranitev obstojeËih komitentov,
•  pridobitev novih logistiËnih projektov, kjer se priËaku-

je zmanjπanje obsega poslovanja ali celo prenehanje 
poslovnega sodelovanja s komitenti zaradi krize,

•  priËetek s segmentacijo in nato specializacijo logistiËnih 
reπitev po blagovnih skupinah,

•  osredotoËenje na kupce, ki potrebujejo outsourcing 
kompleksnejπih storitev.

LogistiËni projekti

Intereuropa ponuja celovite in kompleksne logistiËne 
storitve. Intereuropa posluje tako, da na æeljo stranke 
("tailor made") sestavi celovito in kompleksno logistiËno 
reπitev iz razliËnih produktov koncerna (skladiπËenje, 
zbirni promet, distribucija, pomorski promet, zraËni pro-
met …). K taki ponudbi vedno pristopimo z logistiËnimi 
projekti, ki so zelo kompleksni in zahtevajo ogromno 
strokovnega znanja.

LogistiËni projekti so projektno vodeni, projektna skupina 
pa je sestavljena iz strokovnjakov obeh podjetij.

Uvedba uËinkovite in celovite logistiËne reπitve zaht-
eva sinhronizirano mreæo razliËnih aktivnosti v razliËnih 
postopkih dela v logistiËni verigi, kar poslediËno zahteva 
dober pretok in izmenjavo informacij med subjekti v lo-
gistiËni verigi. To lahko doseæemo z uvedbo elektronske iz-

menjave podatkov, oznaËitvijo transportnih in skladiπËnih 
enot.

Tak pristop zahteva partnerski odnos med kupcem in 
ponudnikom logistiËnih storitev, saj je le skupaj moæno 
doseËi (naj)boljπe rezultate in uËinkovito oskrbovalno 
verigo.

Intereuropa je Ëlan GS1, neprofitne mednarodne organiza-
cije. in tako na podroËju izmenjave informacij in podatkov 
posluje v skladu z GS1 standardom.

NaËrti za leto 2010:
•  nadaljevanje strokovnega dela v logistiËnih projektih 

za oblikovanje in izvajanje logistiËne reπitve po meri 
posameznega kupca s storitvami Intereurope,

•  træenje strokovnega znanja pri logistiËnih problemih v 
podjetjih.

Intereuropa bo s svojo mreæo in 
infrastrukturo nudila πirino pri 
obvladovanju blagovnih tokov in 
organizaciji oskrbovalnih verig. 
IzkoriπËali bomo strateπko pozicijo 
naπih logistiËnih zmogljivosti na V. in 
X. panevropskem koridorju.

Skladno z razvojem poslovnih podroËij 
in kljuËnih aktivnosti bomo delovali v 
smeri razvoja integriranih logistiËnih 
oskrbovalnih verig.
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analiza poslovanja
Poslovna uspeπnost koncerna

LogistiËna dejavnost je moËno vpeta v menjalni sektor 
in odvisna od dogajanja v njem. UËinki svetovne gospo-
darske krize, ki so prizadeli industrijske proizvajalce, so se 
tako odrazili tudi na upadu blagovnih tokov in manjπem 
povpraπevanju po skladiπËnih kapacitetah. Tudi koncern 
Intereuropa ni bil izjema, saj smo bili priËa zelo velike-
mu zmanjπanju povpraπevanja po naπih storitvah in pri-
tiskih na cene. Æe v zaËetku leta smo sprejeli ukrepe za 
ublaæitev posledic krize na podroËju prodaje, stroπkov, 
investicij in na finanËnem podroËju. S temi ukrepi smo 
le delno uspeli omejiti vpliv gospodarske krize na naπe 
poslovanje in tako zabeleæili najslabπe poslovne rezultate 
koncerna Intereuropa in tudi matiËne druæbe v zadnjih 
desetih letih. Tudi na podroËju razvoja novih træiπË v Rusi-
ji in Ukrajini nam ni uspelo doseËi zastavljenih naËrtov. 
Najpomembnejπi poslovni rezultati so predstavljeni v 
nadaljevanju.

Prihodki od prodaje

Po razmeroma visoki rasti prihodkov 
od prodaje v letih 2006 do 2008 smo 
v letu 2009 zabeleæili velik padec 
prihodkov od prodaje.

Slika 14 |

Gibanje prihodkov od prodaje koncerna in matiËne druæbe od leta 
2006 do 2009

V matiËni druæbi je poleg æe omenjene gospodarske krize 
na upad prihodkov vplival tudi odplaËni prenos dela obvla-
dujoËe druæbe Intereuropa d.d., Koper (filiala UPS), na novo 
druæbo koncerna UPS v Sloveniji, na prihodke koncerna pa je 
vplivala πe odprodaja enakega posla v hËerinski druæbi Inter-
europa Sajam, d.o.o., Zagreb. Prihodki filiale UPS so v letu 
2008 znaπali 8,2 milijona EUR, posli z UPS-om pa so zagrebπki 
druæbi v letu 2008 prinesli 1,9 milijona EUR. V sliki Gibanje pri-
hodkov od prodaje koncerna in matiËne druæbe od leta 2006 
do 2009 so prihodki filiale UPS za leti 2008 in 2009 izloËeni.

Najhitreje so se vplivi recesije opazili na podroËju kopenske-
ga in interkontinentalnega prometa, z zakasnitvijo enega 
trimeseËja pa πe na podroËju logistiËnih reπitev. NajveËje 
zmanjπanje prodaje smo zabeleæili pri poslih avtomobilske 
logistike, kjer je bil padec prodaje veË kot πtiridesetodstoten. 

NatanËnejπi pregled prodajnih rezultatov po posameznih 
poslovnih podroËjih in skupinah storitev ter trgih koncer-
na Intereuropa navajamo v poglavju Træenje in prodaja.

Podoben upad, kot smo ga zabeleæili pri prihodkih od pro-
daje, je viden tudi pri prihodkih od prodaje na zaposlenega, 
Ëeprav malo manjπi, saj smo se manjπemu povpraπevanju 
prilagajali tudi z niæanjem πtevila zaposlenih. ©tevilo za-
poslenih, merjeno z opravljenimi urami, smo v matiËni 
druæbi zmanjπali za 7, v koncernu pa za 6 odstotkov.

Slika 15 |

Gibanje prihodkov od prodaje na zaposlenega koncerna in matiËne 
druæbe od leta 2006 do 2009
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Poslovni odhodki

Struktura poslovnih odhodkov je v prikazanem obdobju 
razmeroma stabilna; najveËjo teæo nosijo stroπki storitev 
in stroπki dela. Takπna struktura je tudi priËakovana, saj 
najveËji del prihodkov koncerna predstavljajo prihodki iz 
πpedicijske dejavnosti. 

V skupini stroπkov storitev so najpomembnejπi direktni 
stroπki storitev, ki v letu 2009 predstavljajo 80 odstotkov 
stroπkov storitev (82 odstotkov v letu 2008). V tej skupini 
stroπkov storitev smo bili tudi najuspeπnejπi pri zniæevan-
ju, saj so se zmanjπali za 33 odstotkov. 

Slika 16 |

Struktura poslovnih odhodkov kot deleæ v prihodkih od prodaje 
koncerna od leta 2006 do 2009

* izloËeni prevrednotovalni odhodki

Deleæ stroπkov dela se je kljub zmanjπanju stroπka dela za 
8 odstotkov oziroma 4,2 milijona EUR poveËal za 5 odstot-
nih toËk. ©tevilo zaposlenih smo v letu 2009 zniæali za 297. 

V letu 2009 smo zaradi izkazovanja 
sredstev po poπteni vrednosti izkazali 
izredno visoke prevrednotovalne 
odhodke iz naslova slabitev osnovnih 
sredstev.

V letu 2009 smo zaradi izkazovanja sredstev po poπteni 
vrednosti izkazali izredno visoke prevrednotovalne 
odhodke iz naslova slabitev osnovnih sredstev. NajveËje 
slabitve so izvedle druæbe OOO Intereuropa - East, Moskva, 
Intereuropa d.d., Koper, in TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev. 
Za laæjo primerjavo s predhodnimi leti smo leto 2009 na 
grafu Struktura poslovnih odhodkov kot deleæ v prihodkih 
od prodaje koncerna od leta 2006 do 2009 prikazali tudi 
brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja tako matiËne druæbe kot kon-
cerna je v letu 2009 bistveno niæji kot v preteklih letih. Za 
laæjo primerjavo s predhodnimi leti smo leto 2009 prika-
zali tudi z izloËenim vplivom prevrednotovalnih odhodkov 
zaradi slabitve osnovnih sredstev. 

Slika 17 |

Gibanje poslovnega izida iz poslovanja koncerna in matiËne druæbe 
od leta 2006 do 2009

* izloËeni prevrednotovalni odhodki zaradi slabitve osnovnih sredstev

Za matiËno druæbo lahko celoten padec pripiπemo 
zmanjπanju povpraπevanja. Na nivoju koncerna pa je 
poslovni izid niæji tudi zaradi niæjih drugih poslovnih pri-
hodkov, ki so v preteklih letih popravljali poslovni izid iz 
poslovanja koncerna. 
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FinanËni prihodki in odhodki

FinanËno upravljanje koncerna je v najveËji moæni meri 
skoncentrirano v matiËni druæbi. V letih 2006 in 2007 je 
poslovni izid iz financiranja izboljπeval Ëisti poslovni izid 
koncerna. Izrazit skok finanËnih prihodkov beleæimo v letu 
2007, ko smo prodali veËji del finanËne naloæbe v Banko 
Koper d.d., preostanek smo prodali v letu 2008. V letu 
2008 smo prviË v prikazanem obdobju zabeleæili preseæek 
finanËnih odhodkov nad finanËnimi prihodki. Vzrok temu 
je sprememba v strukturi kapitala v korist dolæniπkega ka-
pitala, kar je prikazano tudi pri strukturi izkaza finanËnega 
poloæaja koncerna v nadaljevanju. 

V letu 2008 smo prviË v prikazanem 
obdobju zabeleæili preseæek finanËnih 
odhodkov nad finanËnimi prihodki.

Slika 18 |

Poslovni izid iz financiranja koncerna od leta 2006 do 2009

Slika 19 |

Poslovni izid iz financiranja matiËne druæbe od leta 2006 do 2009

* izloËeni prevrednotovalni odhodki zaradi slabitve naloæb v odvisne druæbe

Struktura izkaza finanËnega poloæaja 
koncerna

Iz izkaza finanËnega poloæaja koncerna Intereuropa je raz-
vidno, da je v obdobju 2006 do 2009 najizrazitejπa spre-
memba v viπini sredstev v lasti koncerna. Samo v letu 2007 
se je bilanËna vsota koncerna poveËala za 41 odstotkov 
ali 119 milijonov EUR, v letih 2008 in 2009 pa πe za 11 in 
8 odstotkov. V najveËji meri gre tu za poveËanje opredm-
etenih osnovnih sredstev z organsko rastjo in prevzemom 
druæbe Zetatrans A.D. Podgorica v letu 2007. Hkrati je med 
sredstvi opazno tudi zmanjπevanje dolgoroËnih finanËnih 
naloæb. V letu 2009 smo izvedli prevrednotenje zemljiπË 
v lasti koncerna na poπteno vrednost in poleg prevred-
notovalnih odhodkov, o katerih smo pisali pri odhodkih, 
poveËali tudi izkazano vrednost opredmetenih osnovnih 
sredstev za slabih 46 mio EUR, poslediËno pa se je za 78 
mio EUR poveËal tudi kapital koncerna.

Hitra rast sredstev koncerna je bila 
financirana predvsem z dolæniπkim 
kapitalom prek matiËne druæbe.

Hitra rast sredstev koncerna je bila financirana predvsem 
z dolæniπkim kapitalom prek matiËne druæbe. Med ob-
veznostmi do virov sredstev je tako najizrazitejπe poveËanje 
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finanËnih obveznosti. Te so se v letu 2007 poveËale za 221 
odstotkov ali 111 milijonov EUR, v letu 2008 pa πe za 38 
odstotkov oziroma 61 milijonov EUR. Deleæ kratkoroËnih fi-
nanËnih obveznosti je konec leta 2008 znaπal 59 odstotkov, 

zato smo v letu 2009 z namenom vzpostavitve primernejπe 
roËnosti izvedli refinanciranje. Viπina finanËnih obveznosti 
je ostala na pribliæno enakem nivoju kot leta 2008. 

Tabela 19 |

Struktura izkaza finanËnega poloæaja koncerna od leta 2006 do 2009, absolutne vrednosti (v 1000 EUR)

2006 2007 2008 2009

SREDSTVA 289.830 408.571 451.678 489.270

A. DolgoroËna sredstva, od tega 187.485 320.187 356.584 406.821

opredmetena osnovna sredstva 153.527 285.086 330.861 377.910

dolgoroËne finanËne naloæbe 12.760 13.979 6.807 4.034

B. KratkoroËna sredstva, od tega 102.345 88.384 95.094 82.449

kratkoroËne poslovne terjatve 61.158 74.019 71.632 63.080

denarna sredstva 3.069 8.380 8.508 5.318

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 289.830 408.571 451.678 489.270

A. Kapital 181.339 186.154 169.360 188.804

B. DolgoroËne obveznosti, od tega 34.409 84.636 95.647 132.141

dolgoroËne finanËne obveznosti 27.482 77.796 91.112 109.215

C. KratkoroËne obveznosti, od tega 74.081 137.781 186.671 168.326

kratkoroËne finanËne obveznosti 22.887 83.752 131.942 115.946

kratkoroËne poslovne obveznosti 48.448 51.691 53.114 52.325

Slika 20 |

Struktura sredstev koncerna od leta 2006 do 2009

Slika 21 |

Struktura obveznosti do virov sredstev koncerna od leta 2006 do 2009
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Struktura izkaza finanËnega poloæaja 
matiËne druæbe

Spremembe v izkazu finanËnega poloæaja druæbe Intereu-
ropa d.d. Koper v obdobju 2006 do 2009 so podobne kot 
pri koncernu. Rast opredmetenih osnovnih sredstev ni 
tako izrazita kot na nivoju koncerna, je pa toliko izrazitejπa 
rast kratkoroËnih finanËnih naloæb, s katerimi je matiËna 
druæba financirala rast sredstev odvisnih druæb. V letu 
2009 smo izvedli dokapitalizacijo odvisne druæbe OOO 
Intereuropa - East, Moskva, v viπini 58 milijonov EUR ter 
slabitev naloæb v odvisne druæbe in en delni odpis naloæbe 
v skupni viπini 60 milijonov EUR. Prevrednotenje zemljiπË 
v lasti druæbe na poπteno vrednost je vrednost osnovnih 
sredstev poveËalo za 57 milijonov EUR, v enaki viπini pa 
tudi kapital.

Rast opredmetenih osnovnih sredstev 
ni tako izrazita kot na nivoju koncerna, 
je pa toliko izrazitejπa rast kratkoroËnih 
finanËnih naloæb, s katerimi je matiËna 
druæba financirala rast sredstev 
odvisnih druæb.

Slika 22 |

Struktura sredstev matiËne druæbe od leta 2006 do 2009

*  izloËene naloæbe v skupini v povezavi s postopkom dokapitalizacije odvisne 

druæbe OOO Intereuropa - East, Moskva, v viπini 33,8 mio EUR

Med obveznostmi do virov sredstev 
je najizrazitejπe poveËanje finanËnih 
obveznosti.

Med obveznostmi do virov sredstev je najizrazitejπe pov-
eËanje finanËnih obveznosti. Te so se v letu 2007 poveËale 
za 330 odstotkov ali 92 milijonov EUR, v letu 2008 za 49 
odstotkov oziroma 58 milijonov EUR in v letu 2009 za 10 
odstotkov oziroma 18 milijonov EUR. Deleæ kratkoroËnih fi-
nanËnih obveznosti je konec leta 2008 znaπal 65 odstotk-
ov, zato smo v letu 2009 izvedli refinanciranje in deleæ 
zmanjπali na 51 odstotkov. 

Slika 23 |

Struktura obveznosti do virov sredstev matiËne druæbe od leta 2006 
do 2009

* izloËene ostale obveznosti v povezavi z dokapitalizacijo druæbe OOO Intereu-
ropa - East, Moskva, v viπini 33,8 mio EUR.
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Tabela 20 |

Struktura izkaza finanËnega poloæaja matiËne druæbe od leta 2006 do 2009, absolutne vrednosti (v 1000 EUR)

2006 2007 2008 2009

SREDSTVA 226.678 313.071 359.850 410.132

A. dolgoroËna sredstva, od tega 160.009 253.616 245.878 284.564

opredmetena osnovna sredstva 76.590 104.739 109.650 162.893

dolgoroËne finanËne naloæbe, od tega 67.472 133.629 124.400 106.623

delnice in deleæi v druæbah v skupini 51.172 84.149 83.041 82.032

B. KratkoroËna sredstva, od tega 66.669 59.455 113.971 125.568

kratkoroËne poslovne terjatve 33.180 35.791 36.881 38.806

kratkoroËne finanËne naloæbe 5.314 22.147 71.575 82.332

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 226.678 313.071 359.850 410.132

A. Kapital 165.905 159.127 152.311 136.675

B. DolgoroËne obveznosti, od tega 16.401 49.231 65.222 111.682

dolgoroËne finanËne obveznosti 11.190 46.540 62.412 95.343

C. KratkoroËne obveznosti, od tega 44.372 104.713 142.316 161.776

kratkoroËne finanËne obveznosti 16.715 73.381 115.768 101.237

kratkoroËne poslovne obveznosti 27.545 29.455 26.434 60.539

Podatki o poslovanju v obdobju od leta 2006 do 2009

Tabela 21 |

Podatki o poslovanju za leta 2006 do 2009 (v 1000 EUR)

Koncern MatiËna druæba

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

»isti prihodki od prodaje 208.002 235.499 257.697 191.117 124.476 143.386 141.551 99.986

EBITDA 18.411 27.337 27.864 15.147 7.070 6.959 4.443 1.827

deleæ v prodaji 8,9 % 11,6 % 10,8 % 7,9 % 5,7 % 4,9 % 3,1 % 1,8 %

EBIT 6.917 14.165 13.196 -50.638 2.276 2.174 -292 -16.953

deleæ v prodaji 3,3 % 6,0 % 5,1 % -26,5 % 1,8 % 1,5 % -0,2 % -17,0 %

»isti poslovni izid 6.742 26.477 3.688 -53.907 4.659 19.383 3.265 -71.352

deleæ v prodaji 3,2 % 11,2 % 1,4 % -28,2 % 3,7 % 13,5 % 2,3 % -71,4 %

Sredstva 289.830 408.571 451.678 489.270 226.678 313.071 359.850 410.132

ROA 2,4 % 7,6 % 0,9 % -11,5 % 2,1 % 7,2 % 1,0 % -18,5 %

Kapital 181.339 186.154 169.360 188.804 165.905 159.127 152.311 136.674

ROE 3,8 % 15,5 % 2,1 % -26,2 % 2,9 % 12,7 % 2,1 % -39,6 %

Naloæbe v osnovna sredstva 4.297 111.460 60.494 25.301 1.119 31.425 8.155 860

©tevilo zaposlenih konec leta 2.310 2.671 2.793 2.496 934 972 954 829
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Analiza denarnega toka

MatiËna druæba je v letu 2009 ustvarila 5,7 mio EUR de-
narnega izida iz poslovanja, kar je 4 krat veË od denarnega 
izida iz poslovanja, ustvarjenega v letu 2008. Naloæbene 
aktivnosti v viπini 18,1 mio EUR smo tako delno financirali 
z ustvarjenim denarnim izidom iz poslovanja, razliko pa z 
denarnim izidom iz ustavljenega poslovanja v viπini 2,7 mio 
EUR in z dodatnim zadolæevanjem, ki se kaæe kot negativni 
denarni izid iz financiranja v viπini 10,1 mio EUR.

Koncern Intereuropa je v letu 2009 ustvaril 17,8 mio EUR 
denar nega izida iz poslovanja, kar je za 30 odstotkov veË 
kot v letu 2008. Denarni izid iz poslovanja koncerna Inter-
europa izkazuje æe neprekinjen πtiriletni trend rasti. Nega-
tivni denarni izid iz naloæbenja v viπini 14,7 mio EUR kaæe 
na zakljuËevanje intenzivnega naloæbenega ciklusa. Nega-
tivni denarni izid iz financiranja v viπini 9,5 mio EUR smo 
financirali z delno uporabo denarnega izida iz poslovanja, 
uporabo denarnega izida iz ustavljenega poslovanja in z 
zmanjπanjem denarnih sredstev.

Tabela 22 |

Denarni tok za leta 2006 do 2009 (v 1000 EUR)

Koncern MatiËna druæba

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Denarni izid iz poslovanja 7.071 11.637 13.641 17.770 -1.023 4.995 1.418 5.741

Denarni izid iz naloæbenja -11.679 -105.926 -50.257 -14.702 -4.000 -88.165 -44.955 -18.124

Denarni izid iz financiranja 4.713 99.554 35.834 -9.537 5.173 82.620 42.863 10.068

Denarni izid iz ustavljenega poslovanja 0 0 667 2.861 0 0 667 2.861

TeËajne razlike na denarna sredstva -156 46 243 418 -2 -32 0 0

Denarni izid v obdobju -51 5.311 128 -3.190 148 -582 -7 546

Na rezultate leta 2009 je po eni strani 
pomembno vplivala globalna recesija, 
ki je tudi koncernu Intereuropa 
oklestila prihodke, po drugi strani pa 
prilagoditev viπine sredstev na poπtene 
vrednosti, kar se izkazuje skozi izjemno 
visoke prevrednotovalne odhodke 
iz naslova slabitev opredmetenih 
osnovnih sredstev ter (pri matiËni 
druæbi) finanËnih naloæb v druæbe v 
koncernu.
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Delnica in lastniπka struktura

Delnica Intereurope d.d., Koper 

•  Osnovni kapital druæbe je razdeljen na 7.209.413 kosov-
nih delnic z oznako IEKG.

•  Delnica IEKG je bila v trgovanje na Ljubljansko borzo 
uvrπËena leta 1998.

•  Od leta 2005 kotira v prvi borzni kotaciji.
•  Delnica IEKG je vkljuËena v sestavo borznega indeksa 

SBI20. 

Z umirjanjem svetovne finanËne krize v letu 2009 je tudi 
na slovenskem kapitalskem trgu zavladal zmerni opti-
mizem. Delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, so poveËini 
zabeleæile rast teËajev ali pa so, tako kot delnica druæbe 
Intereuropa d.d., Koper, zakljuËile leto z negativno donos-
nostjo, ki pa je bila znatno manjπa kot preteklo leto. Kljub 
temu se je πtevilo delniËarjev v primerjavi s koncem leta 
2008 poveËalo za 6,6 odstotka.

Tabela 23 |

KljuËni podatki o delnici IEKG za obdobje 2006Ÿ2009

2006 2007 2008 2009

©tevilo delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 7.902.413

©tevilo lastnih delnic 0 0 18.135 18.135

Podatki o trgovanju

Knjigovodska vrednost delnice 20,99 20,14 19,32 17,34

Enotni teËaj konec leta 25,51 37,93 8,73 5,65

Tehtani povpreËni teËaj 23,63 40,19 31,81 6,85

Najviπji teËaj 26,79 51,07 40,00 10,45

Najniæji teËaj 19,22 26,11 7,89 5,20

Træna kapitalizacija v tisoË EUR 201.623 299.739 68.988 44.649

Promet v tisoË EUR 13.750 70.398 16.551 6.621

Kazalniki

»isti dobiËek na delnico 0,59 2,45 0,39 -9,05

Denarni tok na delnico 0,14 2,21 0,40 -8,48

Bruto dividenda na delnico 1,04 0,83 0,58 0,00

P / BV 1,21 1,88 0,45 0,33

P / CF 176,34 17,14 21,63 -0,67

P / E 43,28 15,46 22,37 -0,62

Kapitalski donos 14,0% 48,7% -77,0% -35,3%

Dividendni donos 4,8% 3,0% 1,5% 0,0%

Skupni donos delnice 18,8% 51,7% -75,5% -35,3%

Za preraËun tolarjev v euro je uporabljen menjalni teËaj 1 EUR = 239,64 SIT.
Knjigovodska vrednost = kapital / πtevilo navadnih delnic - πtevilo lastnih delnic 
Træna kapitalizacija = enotni teËaj ob koncu leta * πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi
»isti dobiËek na delnico = Ëisti dobiËek / πtevilo navadnih delnic - πtevilo lastnih delnic
Denarni tok na delnico = (Ëisti dobiËek - dividende + amortizacija) / πtevilo navadnih delnic - πtevilo lastnih 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

KljuËni podatki o delnici iekg
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Trgovanje z delnico iekg v letu 2009

Enotni teËaj delnice IEKG je v letu 2009 izgubil 35,3 odstot-
ka in se je gibal v vrednostnem intervalu med 5,40 EUR in 
10,34 EUR za delnico. V enakem obdobju je borzni indeks 
SBI20 zabeleæil rast za 10,4 odstotka. 

Na dan 31. 12. 2009 je delnica druæbe Intereuropa d.d., Ko-
per, zakljuËila kotacijo pri vrednosti 5,65 EUR za delnico.

Slika 24 |

Gibanje enotnega teËaja delnice Intereuropa d.d., Koper, in SBI20 v 
letu 2009

Slika 25 |

Promet delnice IEKG v letu 2009

* Opomba: Dne 9. 9. 2009 je dnevni promet z delnico IEKG znaπal 1.511 tisoË EUR.

V letu 2009 je lastnika zamenjalo 983.540 delnic IEKG v 
skupnem znesku 6.621 tisoË EUR. PovpreËni dnevni promet 
v tem obdobju je znaπal 26 tisoË EUR. Skupni promet z In-
tereuropino delnico je bil za 60 odstotkov niæji v primerjavi 
z letom 2008.
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Lastniπka struktura druæbe

VeËje spremembe med prvimi desetimi delniËarji v letu 
2009:

•  Nova Ljubljanska banka d.d. je z zasegom 240.000 del-
nic IEKG od druæbe Maksima Holding d.d. postala πesta 
najveËja lastnica druæbe Intereuropa d.d., Koper.

•  Abanka Vipa d.d. je z dodatnimi nakupi 142.080 delnic 
IEKG poveËala svoj lastniπki deleæ in je tako konec leta 
2009 postala osma najveËja delniËarka druæbe Intereu-
ropa d.d., Koper.

•  KBM Infond d.o.o. Uravnoteæeni vzajemni sklad Infond 
Global je zmanjπal lastniπki deleæ za 10.648 delnic IEKG.

•  NFD 1 Delniπki investicijski sklad, d.d., je prodal 94.854 
delnic IEKG.

Kljub navedenim spremembam se lastniπki deleæ prvih 
desetih delniËarjev ob koncu leta 2009 v primerjavi z zad-

njim dnem leta 2008 bistveno ni spremenil, saj je manjπi 
le za 1,7 odstotka.

Med delniËarji se je zmanjπal deleæ tujih vlagateljev, ki je 
konec decembra 2009 znaπal 1,9 odstotka oziroma 0,4 
odstotne toËke manj kot pred letom dni.

V letu 2009 se je πtevilo delniËarjev 
poveËalo za 404 delniËarje, in sicer smo 
najveËji porast, kar za 2,0 odstotka, 
zabeleæili pri vlagateljih v skupini 
fiziËne osebe (vkljuËno z zaposlenimi).

V delniπko knjigo je bilo dne 31. 12. 2009 vpisanih 6.481 del-
niËarjev.

Tabela 24 |

Prvih deset delniËarjev Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2009

Lastniπtvo na dan 31. 12. 2009

DelniËar 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%

KBM Infond d.o.o. UVS Infond Global 313.391 4,0%

NFD 1 Delniπki investicijski sklad d.d. 304.312 3,9%

Nova Ljubljanska banka d.d. 240.000 3,0%

Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 2,7%

Abanka Vipa d.d. 181.300 2,3%

Delniπki VS Triglav steber I d.d. 152.482 1,9%

Primorski skladi d.o.o. PS Modra linija - delniπki sklad 123.007 1,6%
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Slika 26 |

Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope d.d., Koper, na dan 
31. 12. 2009

Lastniπtvo Ëlanov uprave in nadzornega sveta

Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave, in Tatjana Voπinek 
Pucer, prokuristka druæbe, na dan 31. 12. 2009 nista imet-
nika delnic druæbe Intereuropa d.d.

Tabela 25 |

©tevilo delnic IEKG v lasti Ëlanov nadzornega sveta na dan 31. 12. 2009

Nadzorni svet Delnice Deleæ v %

Bruno KoreliË 10 0,000

Nevija PeËar 4.185 0,053

Maπa »ertaliË 99 0,001

Maksimilijan BabiË 100 0,001

Lastne delnice

Intereuropa d.d., Koper, je bila na dan 31. 12. 2009 imetnica 
18.135 lastnih delnic v skupni vrednosti 180 tisoË EUR. To 
predstavlja 0,2295 odstotka vseh navadnih delnic izda-
jatelja. V primerjavi z 31. 12. 2008 se deleæ lastnih delnic ni 
spremenil.

Dividendna politika

Vse do vkljuËno leta 2006 je dividendna politika druæbe 
Intereuropa d.d., Koper, sledila dolgoroËni stabilni rasti iz-
plaËila dividend. Zaradi poveËanja investicij v letu 2006 in 
nadaljevanja pospeπenega investicijskega cikla v nasledn-
jih dveh letih se je viπina dividend zniæevala. Oteæene raz-
mere na finanËnih trgih v letu 2009 in potrebe po dodat-
nih finanËnih sredstvih za dokonËanje zaËete investicije so 
botrovale odloËitvi uprave druæbe, da je delniËarjem pred-
lagala, da v letu 2009 druæba Intereuropa d.d., Koper, ne 
izplaËa dividend za leto 2008. DelniËarji so na 21. skupπËini 
predlog uprave potrdili in sprejeli sklep, da bilanËni dobiËek 
za leto 2008 v viπini 57.990 tisoË EUR ostane nerazporejen. 

Na skupπËini druæbe je bila na ta sklep napovedana izpod-
bojna toæba. V zaËetku meseca septembra smo od deln-
iËarja Interfin naloæbe d.d. prejeli toæbo zaradi izpodbijanja 
sklepa skupπËine o uporabi bilanËnega dobiËka. 

Ob ponovni krepitvi rasti gospodarstva ter priËakovanih 
uËinkih investicij koncerna bo uprava ponovno obravna-
vala in doloËila dividendno politiko druæbe Intereuropa 
d.d., Koper.

ObveπËanje delniËarjev

Javne objave, publikacije, poroËila in druge informa-
cije posredujemo javnosti prek elektronskega sistema 
obveπËanja Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si), naπe 
spletne strani (www.intereuropa.eu), tiskovnih konferenc 
in prek drugih medijev.

ObveπËanju delniËarjev bomo tudi v bodoËe posveËali 
posebno pozornost.

Pripombe in predloge delniËarjev zbiramo na elektron-
skem naslovu info@intereuropa.eu.
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Upravljanje s tveganji

V letu 2009 smo bili najbolj 
izpostavljeni prodajnemu (izguba 
stranke oz. zmanjπanje prihodkov) 
in likvidnostnemu tveganju, kar 
smo zmanjπevali predvsem z ukrepi 
stroπkovne uËinkovitosti. V letu 2010 
bo koncern πe naprej izpostavljen 
likvidnostnemu tveganju. Naπi ukrepi 
so usmerjeni k veËjim prodajnim 
aktivnostim in refinanciranju 
kratkoroËnih banËnih posojil. V 
letu 2009 smo ustanovili odbor za 
upravljanje s tveganji in v letu 2010 
priËakujemo prve uËinke.

Intereuropa se kot mednarodni koncern pri svojem 
delovanju vsakodnevno sreËuje s tveganji razliËnega 
znaËaja. Z uËinkovitim in sodobnim pristopom upravljanja 
s tveganji æelimo doseËi veËjo uspeπnost poslovanja in 
poveËanje zaupanja naπih deleænikov.

Upravljanje s tveganji pojmujemo kot celovit menedæerski 
proces, v katerem so udeleæeni vsi zaposleni v koncernu 
ter zajema vse poslovne funkcije. 

Upravljanje s tveganji vkljuËuje njihovo zaznavo, opredel-
itev stopnje tveganja in naËin obvladovanja tveganj. Na 
vsakem podroËju obvladovanja tveganj bomo opredelili iz-
bor ustreznih kazalcev in doloËili naËin nadzora in sprem-
ljanja tveganj. 

Tveganja, ki smo jim izpostavljeni, smo na osnovi naπih 
dosedanjih izkuπenj in metodologije primerljivih podjetij 
razvrstili v tri sklope:

•  finanËna tveganja,
•  poslovna tveganja in
•  tveganja delovanja.

Trenutno imamo najbolje opredeljena finanËna tveganja, 
zato se bomo v naslednjem obdobju usmerili v dopolnitev 
poslovnih tveganj in tveganj delovanja. 

Med kljuËna tveganja smo opredelili prodajno in likvid-

nostno tveganje, ki smo jima bili kot koncern Intereuropa 
v letu 2009 najbolj izpostavljeni. Poslabπanje makroe-
konomske situacije in cenovni pritisk tako naπih strank kot 
konkurence so bili vzrok za upad prihodkov iz poslovanja v 
celotnem koncernu. Prvi ukrepi so bili usmerjeni v prilaga-
janje vseh stroπkov novemu obsegu poslovanja, v drugem 
koraku pa k veËjim prodajnim aktivnostim. Delno se je to 
izkazovalo tudi v poveËanju likvidnostnega tveganja. Z 
dogovorom o refinanciranju dela kratkoroËnih kreditov z 
dolgoroËnimi smo uspeli zmanjπati likvidnostno tveganje 
na sprejemljiv nivo, ki ga pa πe vedno opredeljujemo kot 
visoko tveganje.

Za ostala tveganja (Ëloveπki viri, poslovanje z dobavitelji, 
kreditno tveganje, strateπka tveganja, tveganja informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije, tveganje projekta …) 
ocenjujemo, da jim je koncern Intereuropa zmerno iz-
postavljen. 

V letu 2010 priËakujemo, da bomo πe naprej izpostavljeni 
predvsem likvidnostnemu tveganju. Nadaljevali bomo z 
aktivnostmi in ukrepi, ki smo jih zaËrtali v letu 2009. Med 
njimi so najpomembnejπe aktivnosti v smeri refinanciran-
ja kratkoroËnih banËnih posojil.

Intereuropa je konec leta 2009 sprejela pravilnik upravljan-
ja s tveganji v koncernu Intereuropa in imenovala odbor za 
upravljanje s tveganji. Kot najpomembnejπe koristi uvedbe 
sistematiËnega upravljanja s tveganji priËakujemo pra-
voËasno zaznavanje negativnih in pozitivnih trendov ter 
hitrejπe preventivno reagiranje, izbiro primernih strategij 
in uËinkovitejπih taktik za doseganje ciljev, kakovostnejπe 
informacije za sprejemanje poslovnih odloËitev ter posl-
ediËno doseganje veËje uspeπnosti poslovanja.

V letu 2010 bomo doloËili politiko upravljanja s tveganji, 
opredelili vrste tveganj in njihovo izpostavljenost po 
posameznih sklopih, opravili izbor ukrepov varovanja ter 
ustanovili svet za upravljanje s tveganji. 

Osnova delovanja na podroËju upravljanja s tveganji so 
strateπki in poslovni cilji koncerna Intereuropa.
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Tabela 26 |

Zemljevid tveganj

Tveganja Verjetnost za nastanek tveganja Vpliv na poslovanje

malo 
verjetno

verjetno zelo 
verjetno

majhen srednji visok

1. FinanËna tveganja

Kreditno tveganje

Valutno tveganje

Obrestno tveganje

Likvidnostno tveganje

2. Poslovna tveganja

2.1. na podroËju kopenskega prometa

Tveganje zaradi nadaljevanja sploπne gospodarske recesije

Tveganje zaradi naraπËajoËe cene goriva 

Tveganje zaradi nepredvidenih sprememb partnerske mreæe

2.2. na podroËju interkontinentalnega prometa

Poslovanje z dobavitelji in partnersko-agencijsko mreæo 

Poslovanje s kupci

Konkurenca na logistiËnem trgu

»loveπki viri 

Neugodna makroekonomska situacija 

Infrastrukturna neustreznost oz. dostopnost

2.3. na podroËju logistiËnih reπitev

Prodajna tveganja

Tveganja, povezana z globalno gospodarsko krizo

Tveganja plaËilne nediscipline

Tveganja razpoloæljivosti skladiπËnih kapacitet

Tveganja zagotavljanja zahtev blagovnih skupin 
z dodatnimi zahtevami: nevarne snovi, æivila, krma

3. Tveganja delovanja

Strateπka tveganja

Tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Tveganja neustrezne organiziranosti poslovnih procesov 

Tveganja na podroËju kadrov 

Tveganje na podroËju zakonodaje 

Tveganja, povezana s trgi, kjer je koncern prisoten 

Tveganje projekta 

Varstvo okolja 
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Tudi v letu 2009, ki ga je zaznamovala ena najveËjih fi-
nanËnih in gospodarskih kriz, smo v koncernu Intereuropa 
upravljanju s finanËnimi tveganji posveËali veliko pozor-
nosti.

Pomemben sestavni del finanËne funkcije, ki se v preteæni 
meri izvaja centralizirano v obvladujoËi druæbi, je upravl-
janje s finanËnimi tveganji.

Aktivno upravljanje poveËuje stabilnost in predvidljivost 
denarnih tokov s ciljem, da bi bila izpostavljenost 
posameznim vrstam finanËnih tveganj Ëim niæja.

V letu 2009 smo v koncernu Intereuropa posebno pozor-
nost posveËali naslednjim vrstam finanËnih tveganj:

•  kreditno tveganje kot tveganje neizpolnitve obveznosti 
nasprotne stranke,

•  valutno tveganje,
•  obrestno tveganje in
•  likvidnostno oziroma plaËilnosposobnostno tveganje.

Kreditno tveganje

Obvladovanje kreditnega tveganja, ki se kaæe preteæno 
kot tveganje neplaËil za opravljene storitve, je sestavni del 
naπih vsakodnevnih aktivnosti. V letu 2009 je bilo potreb-
no zaradi poveËanega tveganja, kot posledice finanËne in 
gospodarske krize, tem aktivnostim nameniti πe veË po-
zornosti. 

Kreditno tveganje obvladujemo z:

•  analiziranjem bonitetnih informacij o naπih kupcih ter 
postavljanjem kreditnih limitov naπih kupcev,

•  zavarovanjem bolj tveganih terjatev z vrednostnimi pa-
pirji, hipotekami, zastavnimi oz. pridrænimi pravicami, 
garancijami in drugimi zavarovalnimi instrumenti,

•  intenzivnim spremljanjem odprtih terjatev, kar je osno-
va za sistematiËno in aktivno izterjavo.

ZahvaljujoË rezultatom sistematiËnega opravljanja zgoraj 
navedenih aktivnosti ter izredno velike razprπenosti naπih 
terjatev med veliko πtevilo naπih kupcev, πe vedno ocen-
jujemo, da je kreditna izpostavljenost do posameznega 
kupca v koncernu Intereuropa nizka. Povedano drugaËe, 
ocenjujemo, da je nastanek kreditnega tveganja zelo ver-
jeten, vendar z majhnim vplivom na poslovanje. 

Sploπno poveËanje kreditnega 
tveganja, ki je posledica finanËne in 
gospodarske krize, je zahtevalo veË 
pozornosti, namenjene obvladovanju 
kreditnega tveganja.

Valutno tveganje

Koncern Intereuropa je izpostavljen valutnemu tveganju, 
kot tveganju spremembe deviznega teËaja, zaradi svoje 
vpetosti v mednarodno poslovanje. Zlasti se to kaæe v 
druæbah, ki poslujejo v dræavah zunaj evroobmoËja. Gre 
predvsem za tveganje spremembe deviznih teËajev ruske-
ga rublja, srbskega dinarja, hrvaπke kune in ukrajinskega 
grivna.

Te druæbe se na podroËju denarnih tokov iz poslovanja 
dokaj uspeπno varujejo z usklajevanjem prilivov in odlivov 
v posameznih valutah, tako Ëasovno kakor po velikosti, 
odprte pa ostajajo devizne pozicije v izkazih finanËnega 
poloæaja druæb, ki imajo najete kredite v evrih, zlasti 
druæbe v Rusiji. Pri teh druæbah je zelo verjetno, da bo 
sprememba teËaja nacionalne valute imela visok vpliv na 
njihovo poslovanje.

Izpostavljenost valutnemu tveganju 
poveËuje veËja nihajnost valut dræav 
vzhodne in jugovzhodne Evrope, v 
katerih delujejo druæbe koncerna 
Intereuropa.

Izpostavljenost valutnemu tveganju v druæbah koncerna, 
ki poslujejo v dræavah evroobmoËja, je nizka, saj se denarni 
tok v teh druæbah skoraj v celoti odvija v evrih, zato je tudi 
vpliv na njihovo poslovanje majhen.

Tako lahko ocenimo valutno izpostavljenost celotnega 
koncerna kot verjetno s srednjim vplivom na poslovanje. 
VeË o valutni izpostavljenosti je navedeno v raËunovod-
skem delu tega poroËila.

FinanËna tveganja
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Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje, da se zaradi poviπanja 
gibljive obrestne mere poveËajo odhodki iz financiranja, 
hkrati pa zajema tudi nevarnost nastanka negativnih 
uËinkov zaradi spremembe pogojev financiranja. Zato v 
druæbi tekoËe spremljamo gibanje obrestnih mer. 

Padanju obrestne mere Evropske centralne banke, ki se je 
v letu 2009 zniæala kar za 150 baziËnih toËk in obstala na 
1,0 odstotka, je sledilo zniæevanje gibljive obrestne mere 
EURIBOR. Ta se je od zaËetka do konca leta 2009 zniæala 
kar za 76 odstotkov. Padanje gibljive obrestne mere je 
spremljalo viπanje obrestnih maræ, pod katerimi so bile 
banke pripravljene posojati denar.

»eprav smo za del dolgoroËnih kreditov v preteklosti fik-
sirali obrestno mero in se je nadaljeval trend zniæevanja 
gibljive obrestne mere, je zaradi velikega deleæa dolga 
v virih sredstev koncerna Intereuropa (46 odstotkov) iz-
postavljenost obrestnemu tveganju visoka s srednjim 
vplivom na poslovanje.

Kakπen je lahko vpliv spremembe variabilne obrestne 
mere EURIBOR na izkaz poslovnega izida, je prikazano v 
raËunovodskem delu poroËila.

Ob padajoËem trendu gibljive obrestne 
mere nismo sklepali novih zavarovanj.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno ali plaËilnosposobnostno tveganje se kaæe 
kot nevarnost, da druæbe koncerna ne bi zagotovile za-
dostnih likvidnih sredstev za poravnavanje vseh svojih 
obveznosti.

To tveganje obvladujemo z aktivnim upravljanjem z de-
narnimi sredstvi, ki zajema:

•  spremljanje in naËrtovanje denarnih tokov,
•  redno izterjavo in dnevne kontakte z veËjimi kupci,
•  kratkoroËno zadolæevanje znotraj koncerna,
•  moænost koriπËenja kratkoroËnih banËnih kreditnih linij.

Kljub zaostrenim razmeram na finanËnem trgu v letu 
2009 smo uspeli podaljπati vse kratkoroËne kreditne linije 
za uravnavanje denarnih tokov in tekoËe likvidnosti; seve-
da ob zagotovitvi ustreznega zavarovanja.

Ob, po naπih ocenah, zmernem tveganju kratkoroËne 

plaËilne sposobnosti se zlasti obvladujoËa druæba sooËa 
s poveËevanjem tveganja dolgoroËne plaËilne sposob-
nosti. V preteklem letu nam je uspelo refinancirati del 
kratkoroËnih kreditov z dolgoroËnimi, za preostali del 
kratkoroËnih kreditov pa so pogajanja z bankami πe v teku. 
Ocenjujemo, da bomo v letu 2010 uspeli reprogramirati 
preostali del kreditnega portfelja, zato je verjetnost nas-
tanka likvidnostnih teæav srednja, imela pa bi velik vpliv na 
poslovanje. 

Aktivno upravljanje z denarnimi 
sredstvi je vodeno centralizirano na 
nivoju koncerna.
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Poslovna tveganja

Kopenski promet

Tveganje zaradi nadaljevanja sploπne gospodarske reces-
ije je povezano z globalnim trgom, na katerem kot logist 
nastopamo. Trenutno πe ni povsem jasno, kako bo gospo-
darstvo okrevalo v letu 2010. »eprav doloËeni viri navaja-
jo, da smo dosegli dno in da se obseg blagovne menjave 
poveËuje, ni povsem jasno, ali je to le posledica razliËnih 
dræavnih stimulacij v posameznih dræavah ali razmer na 
prostem trgu. Kljub pozitivnim prognozam so investi-
torji πe vedno zelo previdni. Globalna ekonomska kriza 
vpliva na zmanjπanje intenzivnosti mednarodne trgovin-
ske menjave, to pa negativno vpliva na povpraπevanje po 
transportnih storitvah. To povzroËa veliko neskladje med 
ponudbo (zmogljivostmi) in povpraπevanjem, kar vp-
liva na niæanje cen na trgu. PoslediËno morajo logistiËna 
podjetja moËno zniæati notranje stroπke, da bi lahko vsaj 
delno kompenzirala izpad prihodkov zaradi izgubljenih 
poslov in koliËin. Poleg omenjenega naπi komitenti iπËejo 
πe dodatne ugodnosti, kot je podaljπanje valutnih rokov. 
Recesija vpliva tudi na to, da naπi komitenti stremijo k 
Ëim niæjim stroπkom proizvodnje, kar vpliva na tveganje 
selitve proizvodnje na druge trge, kjer so stroπki delovne 
sile niæji. Tveganje nadaljevanja gospodarske recesije ob-
vladujemo z zniæevanjem stroπkov in iskanjem sinergij 
znotraj posameznih druæb in koncerna. Sproti spremljamo 
dogajanje na trgu, tako v dræavah, kjer smo prisotni, ka-
kor tudi pri naπih najpomembnejπih zunanjetrgovinskih 
partnerjih. Prav tako sledimo razvoju naπih komitentov. 
Tveganje se spremlja na ravni posameznih produktov in 
vodij organizacijskih enot. Gre za visoko tveganje, ki lahko 
bistveno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev.

Tveganje z naraπËajoËo ceno goriva je povezano s spre-
membami cen energentov na trgu, na katere koncern 
nima vpliva. Upoπtevaje dejstvo, da ima stroπek goriva 
skoraj 30-odstotni deleæ v strukturi cene prevoza, pred-
stavlja dvig cene goriva visoko tveganje pri poslovanju. 
Zagotoviti si poskuπamo najugodnejπe dobavitelje, vendar 
se gibanju in spreminjanju cen na trgu vseeno ne moremo 
izogniti. Cene goriv bomo sproti spremljali in v skladu z 
njihovim gibanjem sproti obravnavali spremembe zaradi 
menjave cen. Na rednih meseËnih koordinacijah bomo 
sprejemali ustrezne ukrepe na podroËju stroπkov (izbira 
trenutno najugodnejπega dobavitelja) in prodajnih ak-
tivnostih (spremembe prodajnih cen). Nadzor nad tvegan-
jem prevzema vodstvo poslovnega podroËja v sodelovanju 
z vodji posameznih organizacijskih enot.

Tveganje zaradi nepredvidenih sprememb partnerske 
mreæe. Do teh lahko pride zaradi globalizacije na logis-
tiËnem trgu, ki vodi do raznih lastniπkih prevzemov. Prav 

tako se doloËeni lastniki odloËajo za prodajo podjetja zara-
di teækega gospodarskega poloæaja, v katerem se zaradi 
recesije le-to znajde. V primeru druæinskih podjetij pa do 
zamenjave lastniπtva najveËkrat vodi nezainteresiranost 
druæinskih Ëlanov, da nadaljujejo z upravljanjem in voden-
jem podjetja, ali pa zaradi zavedanja, da bodo druæinska 
podjetja na globalnem trgu teæko preæivela in se razvijala, 
Ëe ne postanejo del veËjega sistema. Vsi ti dogodki lahko 
vplivajo tudi na spremembo naπe partnerske mreæe, saj 
lahko pride do navzkriæja interesov z novim lastnikom, ki 
ima bodisi v dræavah, kjer je Intereuropa prisotna, æe lastna 
podjetja ali trdno partnersko povezavo. Gre za razmeroma 
veliko tveganje, katerega uËinki so odvisni od tega, v kateri 
dræavi pride do menjave partnerja. Tveganje zaradi nepre-
dvidenih sprememb partnerske mreæe obvladujemo s pov-
ezovanjem z veËjim πtevilom partnerjev na posameznem 
podroËju ter s stalnim in aktivnim spremljanjem tega po-
droËja. Obvladovanje tveganja je v pristojnosti poslovnega 
podroËja kopenski promet. 

Najpomembnejπe tveganje z vidika 
verjetnosti nastanka dogodka in 
vpliva na poslovanje je vezano na 
nadaljevanje gospodarske recesije.

Interkontinentalni promet

Na interkontinentalnem podroËju ocenjujemo, da so v letu 
2010 πe naprej najpomembnejπa in hkrati najverjetnejπa 
tveganja, povezana z globalno finanËno in gospodarsko 
krizo, ki vpliva na delovanje dobaviteljev in zagotavljanje 
dobavnih pogojev ter na poslovanje in finanËno nedisci-
plino kupcev. Poleg tveganj, ki so povezana z nabavnimi 
in prodajnimi elementi, predvidevamo πe naslednja tve-
ganja iz poslovanja podjetja: konkurenca na logistiËnem 
trgu, Ëloveπki viri, neugodna makroekonomska situacija 
v dræavah, kjer smo prisotni, ter infrastrukturna neust-
reznost oz. dostopnost v regiji.

Poslovanje z dobavitelji in partnersko-agencijsko mreæo 
Tveganje na tem podroËju ocenjujemo kot zmerno, saj se 
ladjarji in letalski prevozniki s svojimi storitvami prilaga-
jajo stanju na trgu in tako pogosteje menjajo logistiËne 
servise. To delno vpliva na naπo dejavnost, saj na trgu ob-
stajajo alternativne reπitve enakovrednih servisov oziro-
ma storitev, zato je predviden srednji vpliv na poslovanje. 
Ladjarji in letalski prevozniki konstantno zviπujejo cene 
prevozov, zato morebitna odstopanja od zahtev in dog-
ovorov pomenijo nevarnost izgube kupcev. Zmerno tve-
ganje nam narekuje potrebo po sprotnem spremljanju na 
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nivoju posameznih produktov, kjer tveganja obvladujejo vodje 
poslovnih enot in produktni vodja za celoten koncern. Po-
roËanje se izvaja meseËno na rednih sestankih vodstva druæbe.

Poslovanje s kupci
Kriza je spremenila obnaπanje in priËakovanje kupcev, ki 
æelijo veËjo fleksibilnost storitev, redno sledenje blaga ter 
obveπËanje. Ocenjujemo, da se bo v letu 2010 πe dodatno 
okrepila potreba po odlogu plaËil. Gre za kljuËno tveganje 
iz poslovanja, saj gre za naπo odzivnost na zahteve kupcev 
in istoËasno spremljanje njihovega finanËnega stanja. 
Tveganje ocenjujemo kot zmerno in je merjeno s strani 
vodij posameznih produktov in tudi prodajne sluæbe. Gre 
za srednji vpliv na poslovanje, tako se pregled stanja in 
poroËanje na podroËju kupcev izvaja meseËno na kolegi-
jih vodstva filiale ter se glede na ocenjeno stanje temu 
primerno opredeljuje nadaljnje sodelovanje s kupci. Zelo 
pomembno je sodelovanje med prodajno in finanËno 
sluæbo.

Konkurenca na logistiËnem trgu
Vpliv krize se odraæa tudi pri prerazporeditvi trænih deleæev 
med logistiËnimi podjetji, kar je posledica segmentacije 
trga in poslediËno pridobivanja boljπih oziroma finanËno 
manj riziËnih kupcev. Ocenjujemo, da bo pojav ostrejπe 
konkurence pri pridobivanju novih poslov in obvladovanju 
obstojeËih komitentov v letu 2010 zelo prisoten, zato tve-
ganje ocenjujemo kot zmerno. PoslediËno je oteæena rast 
prihodkov in fiziËni obseg poslovanja, kar predstavlja sred-
nje tveganje vpliva na poslovanje, zato izvajamo spreml-
janje razvoja in poslovanja konkurence. Aktivnosti izvajajo 
vodje posameznih produktov in poslovnih enot in o tem 
seznanjajo vodstvo druæbe na rednih meseËnih sestankih.

»loveπki viri 
Upad poslovanja v letu 2009 vpliva na sprejemanje ra-
zliËnih nepriljubljenih socialnih ukrepov, ki se direktno 
odraæajo na zadovoljstvu zaposlenih. Ob tem se pojavljajo 
zmerna tveganja odpuπËanja zaposlenih, nezadovoljstva 
zaposlenih in tudi tveganja odhoda kljuËnega kadra. Tve-
ganje obvladujejo vodje poslovnih enot v sodelovanju s 
kadrovsko sluæbo. Gre za meseËno in kvartalno spreml-
janje Ëloveπkih virov, ki ima majhen vpliv na doseganje 
poslovnih rezultatov. PoroËanje se izvaja meseËno vodji 
kadrovske sluæbe in po potrebi tudi upravi druæbe.

Neugodna makroekonomska situacija 
Tveganja, povezana z makroekonomskimi dogajanji 
na globalnem in lokalnem trgu, so bistvenega pom-
ena za delovanje logistiËne branæe, saj kriza zmanjπuje 
povpraπevanje in potroπnjo. To se direktno odraæa na 
niæjem povpraπevanju po logistiËnih storitvah, kar je na 
interkontinentalnem podroËju πe veliko izrazitejπe. Gre 

za zelo verjetno tveganje in visok vpliv na poslovanje, saj 
neugodna makroekonomska situacija negativno vpliva 
na prodajne rezultate ter poslediËno oteæuje doseganje 
postavljenih ciljev. Tveganje se spremlja po produktih, in 
sicer na lokalnem in koncernskem nivoju. O spoznanjih se 
poroËa upravi druæbe. 

Infrastrukturna neustreznost oz. dostopnost
Tveganje infrastrukturnih zmogljivosti je povezano z 
lastnimi razpoloæljivimi infrastrukturnimi zmogljivost-
mi in javno transportno infrastrukturo. Zaradi finanËne 
krize bodo vlaganja v posodobitev in morebitno πiritev 
lastne infrastrukture omejena oziroma bomo celo izv-
edli dezinvestiranje naπih logistiËnih zmogljivosti. Zaradi 
zmanjπanega povpraπevanja na trgu to ne predstavlja 
kljuËnega tveganja v letu 2010 in tveganje ocenjujemo 
kot zmerno. Vpliv na poslovanje je prav tako ocenjen kot 
zmeren. Tudi javna transportna infrastruktura, ki zajema 
pristaniπko infrastrukturo in kopenske prometnice, bo 
zaradi manjπega blagovnega prometa manj obremenjena 
in dostopna za morebitne nove posle. Tveganje obËasno 
spremljamo s poglobljenimi analizami stanja na trgih 
in πe posebej ob pridobivanju novih poslov. Gre za koor-
dinirane aktivnosti na poslovnem podroËju, ki zajema ce-
loten koncern; o njih se poroËa na kolegijih druæbe.

Na interkontinentalnem podroËju 
za leto 2010 ocenjujemo zmernost 
nastanka tveganj iz poslovanja. KljuËna 
tveganja bodo povezana z globalno 
finanËno in gospodarsko krizo, ki 
direktno vpliva na makroekonomske 
razmere, delovanje dobaviteljev in 
obnaπanje kupcev.

LogistiËne reπitve

Prodajna tveganja. Kupci se pogosteje obraËajo na ponud-
nike, ki jim ponujajo kompleksne in celovite logistiËne 
reπitve. To pomeni, da ne povpraπujejo samo po posamez-
ni logistiËni storitvi, kot je dovoz v skladiπËe, skladiπËenje, 
dodatna dela na blagu v skladiπËu, distribuciji, ampak æeli-
jo celovito logistiËno reπitev, ki je uËinkovita, informacijsko 
podprta z zagotavljanjem sledljivosti blaga in naroËil, vse 
skupaj pa mora biti integrirano s kupËevim informacijskim 
sistemom.
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Po drugi strani so skladiπËne lokacije vezane na lokalno 
gospodarstvo, predvsem v "zaprtih" regijah, kar poveËuje 
odvisnost od gospodarskih subjektov v samem okolju. 
Prodajna tveganja so na eni strani povezana s priËako-
vanji in zadovoljstvom komitentov z naπimi storitvami, 
po drugi strani pa z naπo stroπkovno uËinkovitostjo oz. 
konkurenËnostjo. Storitve izvajamo v skladu s priËako-
vanji komitentov. Na sestankih predstavnikov razliËnih 
poslovnih podroËij usklajujemo komercialen nastop in 
operativne probleme pri izvajanju kompleksnih logistiËnih 
storitev, ki vkljuËujejo veË produktov.

Tveganje za izgubo komitenta zmanjπujemo tako, da vz-
postavljamo mehanizme za stalen notranji nadzor kako-
vosti izvajanja storitev, hkrati pa pogosto pri kljuËnih os-
ebah naπih komitentov preverjamo njihovo zadovoljstvo. 
Nadzor nad tveganji prevzemajo poslovno podroËje, filiala 
in poslovna enota, ki sprejema ustrezne ukrepe. UËinko-
vitosti ukrepov za zmanjπanje tveganja spremljamo z 
meseËnim nadzorom prodajnih in finanËnih rezultatov 
na nivoju poslovnega podroËja in poslovnih enot ter z 
meseËnim obravnavanjem prodajnih in finanËnih rezulta-
tov, zadovoljstva kupcev in reklamacij na nivoju poslovnih 
enot. Ocenjujemo, da imajo prodajna tveganja visok vpliv 
na poslovanje in tveganje ocenjujemo za verjetno.

Tveganja, povezana z globalno gospodarsko krizo, so ve-
zana na zmanjπan obseg poslovanja. Obseg poslovanja se 
zmanjπuje, kar je posledica negativnih uËinkov gospodar-
ske krize. Poglavitni vzroki so prekinitve sodelovanja s stra-
ni kljuËnih komitentov in zniæan obseg prodaje pri veËini 
ostalih, manjπih komitentov, kjer je zaznati zmanjπevanje 
obsega blagovnih tokov in poslediËno skladiπËenja blaga.
IstoËasno se sooËamo tudi z moËnim pritiskom komiten-
tov na zniæanje cen storitev, saj je na naπih strateπkih trgih 
nenadoma nastal preseæek skladiπËnih kapacitet. Tvegan-
ja zaradi gospodarske krize obvladujemo z ukrepi na po-
droËju sinergij in iskanjem notranjih rezerv. Na prodajnem 
delu pa se na rednih meseËnih koordinacijah spremlja 
stanje na træiπËu ter sproti pripravlja ukrepe za poveËanje 
prodaje. Ocenjujemo, da bodo tveganja, povezana z glo-
balno krizo, imela velik vpliv na poslovanje in da je verjet-
nost nastanka tega tveganja zelo velika.

Tveganja plaËilne nediscipline. Zaradi finanËne nedisci-
pline se pojavlja tveganje za neplaËilo opravljenih storitev. 
Pred tem se zavarujemo z zastavno pravico nad blagom.
Tveganje obvladujemo s stalnimi kontakti, dobrimi od-
nosi, fleksibilnostjo in kvalitetno storitvijo na ravni obsto-
jeËih pogojev poslovanja do komitentov. 

Po drugi strani pa spremljamo prejeta plaËila/evidenco 
zapadlih terjatev in lastno ceno ter z analizo stroπkovnih 

mest merimo donosnost poslovanja komitenta. Nadzor 
nad tveganji prevzemata filiala in poslovna enota. UËinko-
vitosti ukrepov za zmanjπanje tveganja nadzorujemo prek 
meseËnega spremljanja zapadlih in nezapadlih terjatev 
na nivoju poslovnih enot. Ocenjujemo, da bodo imela tve-
ganja o plaËilni disciplini srednji vpliv na poslovanje in da 
je verjetnost nastanka tveganja zelo velika.

Tveganja razpoloæljivosti skladiπËnih kapacitet. Tveganje 
nastopi, ko se za lokacije z zasedenimi skladiπËnimi kapac-
itetami pojavijo nova povpraπevanja obstojeËih komiten-
tov po dodatnem skladiπËnem prostoru oziroma nova 
povpraπevanja potencialnih komitentov. Tveganje obv-
ladujemo v dogovoru s komitentom, z internim usmerjan-
jem povpraπevanj na ustrezne lokacije in stroπkovno obv-
ladljivostjo ostalih produktov, tako da komitent stroπkovno 
ne obËuti skladiπËenja blaga na razliËnih lokacijah oziroma 
pravoËasno zagotavljamo zunanje, nadomestne prostore, 
ki pa jih je nato potrebno optimalno izkoristiti. 

Ko zaznamo velik interes za doloËeno lokacijo, predlaga-
mo investicijo v nove kapacitete. Nadzor nad tveganjem 
prevzema poslovno podroËje, in sicer prek kontinuiranega 
spremljanja potreb kupcev na trgu v sodelovanju z direk-
torji druæb, direktorji filial in vodji poslovnih enot. Ocenju-
jemo, da bodo imela tveganja o razpoloæljivosti skladiπËnih 
kapacitet srednji vpliv na poslovanje. Verjetnost nastanka 
tveganja ocenjujemo na malo verjetno.

Zaradi Ëedalje bolj nepredvidljivega 
makrookolja in vse veËjega vpliva 
gospodarske recesije smo v letu 
2009 na podroËju logistiËnih reπitev 
najveË pozornosti glede upravljanja 
s tveganji namenili ukrepom za 
zniæanje prodajnih tveganj in 
tveganj razpoloæljivih skladiπËnih 
kapacitet. Ti dve skupini tveganj 
sta bili identificirani kot strateπko 
najpomembnejπi za podroËje 
logistiËnih reπitev.

Tveganja zagotavljanja zahtev blagovnih skupin z do-
datnimi zahtevami: nevarne snovi, æivila, krma. Spe-
cializacija dela za posamezne blagovne skupine prinese 
standardnemu procesu dela dodatna tveganja, povezana 
z dodatnimi zahtevami posamezne blagovne skupine pri 
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zagotavljanju tehniËnih zahtev objektov in transport-
nih sredstev ter zahtev v sami tehnologiji dela. Tveganje 
obvladujemo s spremljanjem zakonsko predpisanih teh-
niËnih zahtev za objekte, vzpostavljenimi obvladovanimi 
sistemi, na primer HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) za æivila in krmo, in stalnim monitorin-
gom nad procesi prevzema, skladiπËenja, dodatnih del v 
skladiπËu in izdaje blaga. Nadzor nad tveganji prevzemajo 
poslovno podroËje, filiala in poslovna enota. UËinkovitost 
ukrepov za zmanjπevanje tveganja se meri s predpisanimi 
letnimi notranjimi kontrolami s strani odgovornih oseb za 
notranji nadzor in revizijami sistemov ter z obdobnimi zu-
nanjimi kontrolami s strani pristojnih inπpekcijskih sluæb. 
Ocenjujemo, da bodo imela tveganja zagotavljanja zahtev 
blagovnih skupin z dodatnimi zahtevami majhen vpliv na 
poslovanje. Verjetnost nastanka tveganja ocenjujemo na 
malo verjetno.
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Tveganja delovanja

Tveganja delovanja so povezana z zasnovo, izvajanjem in 
nadziranjem poslovnih procesov in aktivnosti. V koncernu 
Intereuropa med tveganji delovanja posebej izpostavl-
jamo:

•  strateπka tveganja, 
•  tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
•  tveganja organiziranosti poslovnih procesov, 
•  tveganja na podroËju kadrov,
•  tveganja na podroËju zakonodaje,
•  tveganja, povezana s trgi, kjer je koncern prisoten,
•  tveganja projektov in
•  tveganja, povezana z varstvom okolja.

Med strateπkimi tveganji izpostavljamo predvsem tve-
ganja, ki so povezana z uresniËevanjem razvojne strate-
gije. Svetovna gospodarska kriza je moËno vplivala na 
uresniËevanje razvojnega naËrta koncerna Intereuropa, 
kar se odraæa predvsem v zmanjπanju priËakovanega 
povpraπevanja po naπih storitvah. Omajana je tudi fi-
nanËna stabilnost koncerna. Z imenovanjem nove uprave 
v juniju 2009 je bil pripravljen program ukrepov in v zadn-
jem kvartalu poslovnega leta 2009 je koncern Intereuropa 
pristopil k pripravi novega strateπkega naËrta za obdobje 
od 2010 do 2014. Nadzorni svet je 17. 3. 2010 sprejel do-
kument "Strateπki poslovni naËrt koncerna Intereuropa 
za obdobje 2010-2014", ki ga je pripravila uprava druæbe 
Intereuropa d.d. Intereuropa bo s svojo mreæo in infras-
trukturo nudila πirino pri obvladovanju blagovnih tokov in 
organizaciji oskrbovalnih verig. Delovali bomo v smeri raz-
voja integriranih logistiËnih oskrbovalnih verig. IzkoriπËali 
bomo strateπko pozicijo naπih logistiËnih zmogljivosti na 
V. in X. panevropskem koridorju ter se vkljuËevali v obv-
ladovanje logistiËnih tokov na VIII. panevropskem koridor-
ju. Ocenjujemo, da obstaja srednja verjetnost za nastanek 
tveganja, ki ima lahko srednji vpliv na poslovanje. 

Tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije so 
povezana predvsem z razvojem in kakovostno uporabo 
razpoloæljive programske in strojne opreme, z motnjami 
v delovanju informacijskih sistemov, z uporabo razliËnih 
informacijskih sistemov znotraj koncerna Intereuropa. 
Tveganja na tem podroËju obvladujemo tudi prek svoje 
odvisne druæbe Intereuropa IT, d.o.o., Koper. Komunikacija 
med druæbo Intereuropa IT, d.o.o., Koper, in uporabniki je 
podprta z dvema dokumentnima bazama: tehniËna po-
moË (za prijavljanje napak na programski ali strojni opre-
mi) in naroËilo za programsko opremo (za spremembo, 
dopolnitve in izdelavo novih programov). Ocenjujemo, da 
obstaja majhna verjetnost za nastanek omenjenega tve-
ganja, ki pa lahko ima srednji vpliv na poslovanje.

Tveganja neustrezne organiziranosti poslovnih procesov 

imajo ob uresniËitvi za posledico niæjo produktivnost in 
veËje stroπke. Tveganje obvladujemo z imenovanjem skrb-
nikov procesov, ki so zadolæeni za definiranje procesov in 
skrbijo za njihovo enotno izvajanje, informacijsko pod-
poro in analize finanËnih, fiziËnih in kakovostnih kazaln-
ikov procesa. Ocenjujemo, da obstaja majhna verjetnost 
za nastanek omenjenega tveganja, ki pa lahko ima srednji 
vpliv na poslovanje.

Tveganja na podroËju kadrov so povezana s pridobivan-
jem ustreznih kadrov, z razvojem zaposlenih ter nagra-
jevanjem in motivacijo. Usposobljeni in visoko motivi-
rani kadri so strateπko bogastvo koncerna, zato imamo 
vzpostavljene sisteme, ki nam zagotavljajo kakovostno 
upravljanje na podroËju kadrov. Imamo vzpostavljen sis-
tem naËrtovanja kadrovskih potreb, sistem usposabljanja 
in izobraæevanja na vseh nivojih, sistem nagrajevanja in 
ocenjevanja delovne uspeπnosti, sistem identifikacije in 
upravljanja s kljuËnimi in perspektivnimi kadri, sistem in-
ternega komuniciranja ter sistem soupravljanja zaposlen-
ih. Nenehno nadzorujemo fluktuacijo kadrov, πe posebej 
kljuËnih in perspektivnih kadrov ter zagotavljamo njeno 
optimalno raven. Z izobraæevalnimi ustanovami sodelu-
jemo na podroËju obveznih praks. Ocenjujemo, da obstaja 
srednja verjetnost za nastanek tveganja, ki lahko ima na 
poslovanje srednji vpliv. 

Tveganje na podroËju zakonodaje je povezano s spre-
membami in nejasnostmi zakonodaje in predpisov, na 
katere koncern nima vplivov. V koncernu se kljub spre-
membam na podroËju zakonodaje zagotavlja pravilna 
uporaba predpisov z nenehnim funkcionalnim in stroko-
vnim usposabljanjem kadrov, ki ga izvajajo pooblaπËene in 
usposobljene institucije. Tveganja, povezana s skladnostjo 
z zakoni in drugimi predpisi, ki se nanaπajo na povezane 
druæbe izven slovenskih meja, obvladujemo z vkljuËevan-
jem zunanjih strokovnjakov razliËnih poklicev in z uporabo 
informacij svojih podjetij v tujini. Verjetnost za nastanek 
omenjenega tveganja je nizka in ima majhen vpliv na 
poslovanje.

Tveganja, povezana s trgi, kjer je koncern prisoten, se v 
glavnem nanaπajo na politiËno in gospodarsko nestabil-
nost, spremenljivo zakonodajo, makroekonomske pogoje 
poslovanja in plaËilno tveganje. To so tveganja, na katera 
koncern nima vpliva. V razmerah svetovne gospodarske 
in finanËne krize, ko so navedena tveganja πe moËneje 
zaznana, bomo naËrtovane poslovne aktivnosti prilagodili 
predvidoma teæjim pogojem poslovanja in kljub niæji 
priËakovani gospodarski rasti ohranili oziroma celo pov-
eËali svoj træni deleæ. Ocenjujemo, da je moænost za nas-
tanek omenjenega tveganja srednja, prav tako njen vpliv 
na poslovanje. 
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Tveganje projekta je negotov dogodek ali stanje (oko-
liπËine, pogoji), ki ima, Ëe se pojavi, pozitiven ali nega-
tiven uËinek (vpliv) na najmanj en projektni cilj, npr. na 
Ëas, stroπke, obseg ali kakovost (Ëe je Ëasovni cilj konËati 
projekt skladno z dogovorjenim terminskim planom, Ëe 
je stroπkovni cilj konËati projekt v okviru dogovorjenih 
stroπkov itd.). Osnove in pogoji za skrbno naËrtovanje 
projektov s predvidevanjem tveganja so doloËeni s Pravil-
nikom o vodenju projektov. Register projektnih tveganj, 
ki sluæi zaznavi tveganj, opredeljuje dve vrsti tveganj: 
tveganja izvedbe in tveganja zagotovitve koristi. Skrbnik 
registra projektnih tveganj, ki je pomemben vir uËenja za 
veËjo uspeπnost pri vodenju projektov, je projektna pis-
arna. Za obvladovanje tveganj so odgovorne osebe, ki so 
doloËene v vzpostavitvenem dokumentu projekta. Obv-
ladovanje tveganj se izvaja v povezavi z ostalimi aktivnost-
mi vodenja projekta in je redna toËka kontrolnih sestankov 
projekta. Ocenjujemo, da obstaja majhna verjetnost za 
nastanek omenjenega tveganja, ki pa lahko ima srednji 
vpliv na poslovanje.

Skrb za varstvo okolja je sestavni del poslovnega voden-
ja z vidika koncerna in osnovno pravilo, ki mu pri svojem 
poslovanju sledimo. Svoje storitve izvajamo skladno s 
slovenskimi standardi in zakonodajo ter evropskimi in sve-
tovnimi smernicami za varovanje okolja. Aktivnosti varov-
anja okolja so usmerjene v zmanjπevanje emisij v okolje 
in obremenjevanja okolja, porabe elektriËne energije in 
pogonskega goriva. VeËina naπih tovornih vozil izpolnju-
je stroge zahteve o dovoljenih koliËinah emisij izpuπnih 
plinov in stopnji hrupa, spoπtujemo pa tudi evropske pred-
pise, vezane na prevoz nevarnega blaga. Skrbimo za stalno 
usposabljanje vseh izvajalcev, ki sodelujejo pri prevozih, 
skladiπËenju in ravnanju z nevarnimi snovmi. LoËeno zbira-
mo vse vrste odpadkov, πe uporabne predajamo v ponovno 
uporabo, ostale pa oddajamo v zbirne pooblaπËene centre. 
Ekoloπkim standardom sledimo tudi pri obnovi in gradnji 
objektov ter pri gradnji in nakupu nove delovne opreme. 
Verjetnost za nastanek omenjenega tveganje je nizka in 
ima majhen vpliv na poslovanje.
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Okolju vraËamo 
moænosti za
spodbujanje novih 
priloænosti.
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Komuniciranje z javnostmi

Koncern Intereuropa je letu 2009 
nadaljeval z intenzivnim proaktivnim 
komuniciranjem. V srediπËu je bilo 
komuniciranje najpomembnejπih 
doseækov koncerna in novosti v 
poslovanju ter odziv na aktualne 
razmere in potrebe trga oz. osnovne 
dejavnosti koncerna. Tesno 
sodelovanje ter korektno in aæurno 
posredovanje informacij dojemamo 
kot zavezo. 

Za notranje in zunanje komuniciranje koncerna Intereu-
ropa je odgovorna sluæba za odnose z javnostmi, ki skrbi 
tako za usklajeno vsebino sporoËanja in dosledno komu-
niciranje z mediji, zaposlenimi, kupci ter vlagatelji kakor 
tudi za pretok in notranji nadzor nad cenovno obËutljivimi 
informacijami.

Komunikacijske cilje doloËajo poslovni cilji podjetja in ko-
rporativne smernice poslovanja, izvajanje komunikacijske 
strategije pa v veliki meri temelji na zastavljeni strategiji 
razvoja koncerna. Na teh izhodiπËih pripravljamo redne 
strategije komuniciranja - doloËimo ciljne javnosti in za 
vsako javnost doloËimo komunikacijske cilje, izdelamo 
primerno strategijo, opredelimo naËin in orodja komu-
niciranja ter pripravimo konkretne komunikacijske ak-
tivnosti.

Koncern Intereuropa je letu 2009 nadaljeval z intenzivnim 
proaktivnim komuniciranjem. Veliko pozornosti razliËnih 
javnosti je poæel projekt izgradnje logistiËnega centra 
»ehov- Moskva, poleg tega pa so mediji in πirπa javnost 
budno spremljali tudi menjavo vodstva in s tem povezane 
spremembe v druæbi, kar je zahtevalo intenzivno komu-
niciranje. Poleg medijev smo na podroËju komuniciranja 
izpostavili tudi finanËno javnost. V luËi negovanja in 
krepitve odnosov z vlagatelji smo nadaljevali s sreËanji z 
vlagatelji, analitiki in banËniki. Ti so glede na pomen in-
vesticije v Rusiji za prihodnost in razvoj Intereurope æeleli 
veË informacij, ki so πe bolj aæurne in podrobne kot doslej. 
S pomoËjo razliËnih komunikacijskih orodij in aktivnosti 
smo krepili ugled in prepoznavnost koncerna v oËeh vseh 
javnosti. Marca smo paleto komunikacijskih orodij dopol-
nili z uvedbo Intereuropinih e-novic. Nanje se lahko zain-
teresirane javnosti oz. posamezniki neposredno prijavijo 
in si s tem zagotovijo sprotne informacije iz podjetja. Za 

koncern pa pomenijo dodaten komunikacijski kanal, ki 
omogoËa neposredno komuniciranje s celim spektrom 
javnosti druæbe (analitiki, vlagatelji, poslovni partnerji, 
mediji, zaposleni, kupci itd.).

Mediji, tako nacionalni, gospodarski kakor tudi lokalni, 
ostajajo ena kljuËnih ciljnih javnosti, ob njih pa negujemo 
tudi komuniciranje in sodelovanje z dnevnoinformativni-
mi ter druæabnimi mediji na podroËju aktivnosti druæbene 
odgovornosti. S proaktivnim delovanjem in hitro odzivnos-
tjo skrbimo za celovit in kakovosten prenos informacij, ki 
pripomorejo k doslednemu informiranju πirπe javnosti ter 
prepoznavnosti in dobremu imenu koncerna Intereuropa. 
Poleg rednih sporoËil za javnost in posredovanja informa-
cij medijem redno organiziramo novinarske konference 
ter se pojavljamo v razliËnih projektih lokalnega okolja, ki 
so prav tako medijsko podprti. 

Proaktivna, dosledna in konsistentna komunikacija z za-
poslenimi je prav tako bistvenega pomena in je v kriznih 
razmerah pravzaprav kljuËna. Recesijske razmere leta 
2009 in negotovost med zaposlenimi vzbujajo razliËna 
vpraπanja in obËasne negotovosti, saj se v medijih redno 
vrstijo opozorila in ugibanja glede uËinkov krize. »eprav 
svojim zaposlenim poudarjamo, da je izid krize za celotno 
gospodarstvo negotov, zaposlenim v najveËji moæni meri 
sproti posredujemo aktualne informacije in zagotavljamo 
Ëim boljπo seznanjenost z dogajanjem v druæbi. V ta na-
men komuniciramo osebno, prek intraneta, internega 
Ëasopisa Interglas in meseËnega elektronskega Ëasopisa 
InterInformator. ObËasno so organizirani obiski vodstva 
po enotah, redno pa je seznanjanje z novostmi tudi na 
ravni sveta delavcev, ki na svoje seje redno vabi tudi vod-
stvo druæbe ter na tak naËin skrbi za aæurno informiran-
je in medsebojni dialog glede pereËih vpraπanj v druæbi. 
Zavedamo se, da je bistvo uspeπne komunikacije poleg 
proaktivnosti tudi dvosmernost, zato imajo zaposleni ves 
Ëas moænost izraæanja svojih mnenj, zastavljanja vpraπanj 
itd. To zagotavljamo bodisi prek naπtetih orodij bodisi prek 
poπtnega nabiralnika „Kje me Ëevelj æuli”, ki se nahaja v 
vsaki enoti. Dodatne informacije so zajete v poglavju Od-
nosi z zaposlenimi.

Odnose s kupci negujemo in krepimo z rednimi osebnimi 
stiki in obiski, saj zagovarjamo pomen medosebne komu-
nikacije in pristnih vezi, ki nastajajo z rednim in uspeπnim 
sodelovanjem. Te vezi so potrditev zaupanja kupcev in 
temelj nadaljnje krepitve sodelovanja, ki se izkazuje tudi 
v rasti poslovanja. Redne stike dopolnjujemo s sreËanji na 
strokovnih posvetih in dogodkih, ki se jih redno udeleæu-
jemo in jih obËasno tudi organiziramo. Skrbimo, da smo 
prisotni na vseh veËjih sejmih in konferencah logistiËne 
dejavnosti; letos smo se predstavili na sejmu Transport 
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Logistic 2009 München, TransRussia 2009 v Moskvi, na 
kongresu πpediterjev in logistiËnih operaterjev JV Evrope 
na Ohridu in πtevilnih manjπih, a prav tako pomembnih 
poslovnih dogodkih, ki jih redno uvrπËamo med priloænos-
ti za sreËanja z obstojeËimi in potencialnimi kupci ter part-
nerji s tamkajπnjega trga. Krepitev prepoznavnosti in dvig 
ugleda podjetja pri ciljnih kupcih dosegamo tudi z organ-
izacijo ali sodelovanjem na razliËnih komunikacijskih dog-
odkih drugih okolij (npr. Gospodarstvenik Primorske, Os-
ebnost Primorske) ter s tovrstnimi prireditvami lokalnega 
ali nacionalnega znaËaja kupcem in tudi πirπi javnosti 
predstavimo podjetje, svoje naËrte in vlogo v lokalnem 
okolju ter jim posredno ponudimo moænosti sodelovanja.

V koncernu Intereuropa si prizadevamo za redno, odkrito 
in natanËno komunikacijo z delniËarji in potencialnimi 
vlagatelji. Vsebine teh komunikacij so prilagojene deln-
iËarjem, analitikom, partnerjem in ostalim deleænikom, 
nanaπajo pa se na poslovne cilje, uspeπnost poslovanja in 
strategijo razvoja koncerna v prihodnosti. Pri tem dosledno 
upoπtevamo pravila razkrivanja informacij, ki smo jim kot 
delniπka druæba v prvi kotaciji Ljubljanske borze posebno 
strogo zavezani, in se zavedamo, da delniËarji priËakujejo 
Ëim boljπe korporativno obveπËanje. V ta namen smo nad-
aljevali z Intereuropinimi sreËanji z vlagatelji, udeleæujemo 
se razliËnih konferenc za vlagatelje doma in na tujem, izda-
jamo redno letno publikacijo za vlagatelje (Interglas za del-
niËarje), po potrebi poleg redne organiziramo tudi izredno 
skupπËino in ves Ëas udejanjamo aktivno komuniciranje 
s finanËnimi mediji. Tako smo marca 2009 ponovno or-
ganizirali sreËanje Intereurope d.d. s slovenskimi analitiki 
in vlagatelji, ki se ga je udeleæilo skupno 27 analitikov iz 
razliËnih borznoposredniπkih hiπ, zavarovalnih institucij 
in bank. Predstavniki vodstva druæbe so udeleæencem 
predstavili poslovanje Intereurope v letu 2009 in pogled 
v leto 2010, znotraj katerega so bili predstavljeni tudi 
krizni ukrepi. Prav tako smo se udeleæili dneva sloven-
skega kapitalskega trga, kjer se tradicionalno predstavijo 
najvidnejπi slovenski izdajatelji. Dober obisk predstavitev 
uspeπno dopolnjujemo tudi z individualnimi razgovori z 
vlagatelji. Poleg delniËarjev skrbno komuniciramo tudi z 
bankami upnicami, saj se zavedamo pomena transpar-
entne in pravoËasne komunikacije, ki ustvarja zaupanje 
in podporo ter omogoËa strateπki partnerski odnos. Tesno 
sodelovanje, korektno in aæurno posredovanje informacij 
bankam upnicam je kljuËno. Zagotavlja hitrejπo odzivnost 
obeh strani, ki je πe posebej pomembna v zaostrenih gos-
podarskih in finanËnih razmerah, kakrπnim smo bili priËa 
v letu 2009. Dodatne informacije so na voljo v poglavju 
Delnica in lastniπka struktura. 
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V Intereuropi se zavedamo svoje 
odgovornosti do naravnega okolja, 
zato si prizadevamo, da na vseh 
podroËjih poslovanja poveËujemo 
aktivnosti, ki pripomorejo k 
zmanjπevanju nevarnih emisij v okolje 
in izgub energije ter k reduciranju in 
recikliranju odpadkov.

V Intereuropi se zavedamo svoje odgovornosti do nar-
avnega okolja, zato si prizadevamo, da na vseh podroËjih 
poslovanja poveËujemo aktivnosti, ki pripomorejo k 
zmanjπevanju nevarnih emisij v okolje in izgub energije 
ter k reduciranju in recikliranju odpadkov. 

Dosledno upoπtevamo predpisane nacionalne zakon-
ske zahteve ter se prilagajamo evropskim in svetovnim 
smernicam okoljskih direktiv. Direktorji posameznih enot 
in druæb so odgovorni za dosledno upoπtevanje vseh 
okoljevarstvenih predpisov podroËja, ki ga pokrivajo, in 
izvajanje aktivnosti, ki skladno s politiko podjetja pripo-
morejo k varovanju okolja. 

Prizadevamo si, da je odgovorno ravnanje do okolja vk-
ljuËeno pri: 

•  investicijah v novogradnje in prenove objektov, 
•  nabavi osnovnih sredstev in dodatne opreme,
•  ravnanju z odpadno raËunalniπko opremo,
•  ravnanju z odpadki,
•  postopkih rokovanja z nevarnim tovorom,
•  porabi vode in energije ter
•  izvajanju vseh procesov dela.

Ob upoπtevanju sodobnih naËinov gradnje in okoljevar-
stvenih zahtev, standardov in priporoËil smo tudi v letu 
2009 nadaljevali z uporabo okolju prijaznih materialov 
tako pri izgradnji novih infrastruktur kakor tudi pri adap-
tacijah dotrajanih objektov. V Kopru smo avtomatizirali 
naËin delovanja kurilnice, v Beogradu izvedli dodatno izol-
acijo skladiπËnih prostorov ter izvedli zamenjavo 11 viliËar-
jev z energetsko varËnejπimi in okolju prijaznejπimi viliËarji 
na elektriËni in plinski pogon. V letu 2009 smo investirali 
le v najnujnejπe zadeve. 

Redno izvajamo ËiπËenje in servisiranje peËi, dimnikov in 
klimatskih naprav. PoveËujemo energetsko uËinkovitost in 
uravnavanje grelnih naprav v vseh enotah. Z analiziranjem 

odpadnih voda in dimnih plinov skrbimo, da ne presega-
mo mejnih vrednosti. Obnavljamo parkiriπËa in jih poso-
dabljamo z lovilci okolju πkodljivih snovi. 

Obremenitev okolja zmanjπujemo z loËenim zbiranjem 
odpadkov. VeËina teh nastane predvsem na podroËju 
skladiπËenja. Za loËevanje nenevarnih odpadkov upo-
rabljamo "press" kontejnerje. Prav tako loËeno zbiramo 
karton, papir, les, kovino, steklo, gume, plastiËne folije. 
Nevarne kemikalije in odpadna olja zbiramo v namenskih 
skladiπËih. Tudi organske odpadke æivalskega izvora preda-
jamo ustreznim pogodbenim odjemalcem.

Z namenom prepreËevanja nesreË pri rokovanju z nevar-
nim tovorom in zmanjπevanja njihovih posledic skrbimo 
za izvajanje tehniËnih in organizacijskih ukrepov, ki so 
potrebni za varovanje ljudi in okolja. Skladno z veljavno 
zakonodajo izpolnjujemo zahteve opremljenosti objektov 
ter razporejanja in varovanja kemikalij. 

Za recikliranje odsluæene raËunalniπke opreme skrbi v 
Sloveniji druæba Intereuropa IT, d.o.o., Koper. Odsluæeno 
raËunalniπko opremo, ki je ne uspemo prodati, hranimo v 
skladiπËu. LoËeno zbiramo monitorje, tonerje in baterije ter 
ostalo raËunalniπko opremo (tiskalniki, kabli, miπke, raËu-
nalniki). V dogovoru s pooblaπËenim zbiralcem odpadkov, 
skladno z zakonskimi zahtevami, odsluæeno raËunalniπko 
opremo najmanj enkrat letno oddamo na deponijo. 
EvidenËni list o ravnanju z odpadki, podpisan s strani 
pooblaπËenega zbiralca, je osnovni dokument, ki potrjuje, 
da podjetje z odpadno raËunalniπko opremo ravna varno, 
v skladu s predpisano zakonodajo. Na podroËju ravnanja z 
odpadno raËunalniπko opremo naËrtujemo poenostavitev 
postopkov oddaje odsluæenih tonerjev in faks naprav ter 
izboljπanje komuniciranja glede ravnanja s tovrstnimi od-
padki, predvsem baterijami za raËunalnike. Tudi v ostalih 
druæbah koncerna se odsluæena raËunalniπka oprema zbi-
ra centralizirano in v skladu z lokalno okoljsko zakonodajo. 

Zavedamo se, da je dejavnost prometa eden najveËjih pov-
zroËiteljev onesnaæevanja v Evropi. Kot logistiËno podjetje 
smo vkljuËeni v organizacijo transporta na razliËnih po-
droËjih (kopenski, pomorski, zraËni transport). Medtem ko 
na podroËju organizacije pomorskega in zraËnega trans-
porta nimamo neposrednega vpliva na onesnaæevanje, ki 
ga transportno sredstvo povzroËa, pa na podroËju kamion-
skega transporta lahko neposredno vplivamo na odgovor-
no ravnanje do okolja. Z razliËnimi aktivnostmi poskuπamo 
zmanjπati njegov negativni vpliv okolje. 

Na podroËju kamionskega transporta spoπtujemo 
okoljevarstvene predpise tako, da: 

Odgovornost do naravnega okolja
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•  iz voznega parka postopno izloËamo vozila z motorji 
EURO 3,

•  izvajamo redne servisne in tehniËne preglede, 
•  z optimalno izbranimi potmi zniæujemo porabo goriva, 

kar poslediËno zmanjπuje nevarne emisije v okolje,
•  loËeno odstranjujemo odpadne materiale, kot so pnev-

matike in olje.

V dejavnostih, kjer nastopamo kot posrednik prevoza, kjer 
nimamo vpliva na onesnaæevanje, ki ga prevozno sredstvo 
povzroËa, svoj doprinos k ekoloπkemu ravnanju izvajamo 
na naslednje naËine:

•  pri postopkih dela papirnato administracijo zamenju-
jemo z raËunalniπko,

•  odpadke zbiramo loËeno in jih predamo ustreznim 
sluæbam, ki poskrbijo za njihovo reciklaæo in predelavo,

•  z energijo v poslovnih prostorih in skladiπËih ravnamo 
varËno,

•  pri izvedbi transporta naËrtujemo optimalne naËine 
prevoza (zdruæevanje blaga), kar zmanjπuje tudi nega-
tiven vpliv na okolje.

Skrb za okolje prenaπamo na zaposlene z izobraæeval-
nimi programi, povezanimi s tistimi podroËji poslovanja, 
ki pomembno vplivajo na okolje (teËaji varËne voænje 
na podroËju kamionskega transporta, ravnanja z nevar-
nimi snovmi, odpadki idr.). Zaposlene informiramo in 
osveπËamo tudi prek internih glasil in razliËnih obvestil/
navodil (ravnanje z nevarnimi snovmi, postopki recik-
liranja ipd.). Z uporabo tehnologije in ponudbo storitev, ki 
vkljuËujejo in podpirajo naËela varovanja okolja, aktivno 
pripomoremo k πiritvi zavedanja in osveπËanja okoljevar-
stvenih naËel tudi pri dobaviteljih, zunanjih izvajalcih in 
ostalih poslovnih partnerjih.

Skrb za odgovorno ravnanje z okoljem prenaπamo tudi 
na vse odvisne druæbe v tujini, ki pri svojem poslovanju 
odgovorno ravnajo tudi v skladu z lokalno okoljevarstveno 
zakonodajo.

Cilji v letu 2010

V letu 2010 bomo skladno z zakonodajo in z NaËrtom gos-
podarjenja s komunalnimi odpadki v druæbi Intereuropa 
d.d. imenovali odgovorne osebe za to podroËje in pristopili 
k sistematiËnem upravljanju tega podroËja. Na ta naËin 
priËakujemo dodatne prihranke pri poslovanju podjetja 
in izboljπano osveπËenost zaposlenih do naravnega okolja.

S sistematiËnim upravljanjem 
odnosa koncerna do naravnega okolja 
bomo dosegli dodatne prihranke 
pri poslovanju podjetja in izboljπali 
osveπËenost zaposlenih na tem 
podroËju.
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S posluhom za druæbeno odgovornost 
dokazujemo, da je odgovorna dræa 
trajna zaveza koncerna Intereuropa. 

Druæbena odgovornost je steber trajnostnega razvoja, 
ki ga opredeljujemo kot eno svojih kljuËnih usmeritev in 
hkrati trajno zavezo mednarodnega logistiËnega koncer-
na Intereuropa. Pozitiven odnos in aktivno udejstvovanje 
koncerna v lokalnem in πirπem druæbenem okolju razliËnih 
trgov, kjer smo prisotni s svojimi druæbami, sta pomem-
bna faktorja za uspeπno poslovanje in razvoj sodobnega 
podjetja. V naπem delovanju sta pomembna stalnica in 
vanju redno vlagamo, saj z ohranjanjem in krepitvijo do-
brih odnosov z okoljem istoËasno izkazujemo tudi svojo 
konkurenËnost in razvojno naravnanost. Naπi vodniki na 
poti do ohranjanja in krepitve dobrih odnosov s svojim 
oæjim in πirπim okoljem so: skrbnost in posluh, dosledno 
upoπtevanje zakonsko doloËenih pravil, upoπtevanje za-
htev potroπnikov po viπji kakovosti storitev, upoπtevanje 
druæbenih in ekoloπkih standardov ter etiËnost v oziru 
do zaposlenih, naravnega okolja ter lokalne in druæbene 
skupnosti. 

Z raznolikostjo prispevkov koncern sodeluje s svojim πirπim 
okoljem ter prispeva k izboljπevanju kakovosti æivljenja za-
poslenih in πirπe skupnosti. Prisluhnemo πtevilnim projek-
tom s podroËja πporta, kulture, varovanja okolja, podpira-
mo dobrodelne ustanove in organizacije, povezujemo se z 
okoljem in lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi, pomoË 
prispevamo tudi izobraæevalnim in znanstvenim projek-
tom ter dosledno in z vso pozornostjo zagotavljamo skrb 
za svoje zaposlene (veË o tem v poglavju Skrb za zapos-
lene). Z odgovorno dræo koncern del svojih sredstev vraËa 
okolju, v katerem deluje. To velja za matiËno druæbo in tudi 
za njene odvisne druæbe v tujini, ki se prav tako aktivno vk-
ljuËujejo v svoje lokalno in πirπe druæbeno okolje. Sredstva 
vestno in preudarno namenjamo πtevilnim prejemnikom 
razliËnih interesnih skupin, naπ primarni cilj pa je soËasno 
usmerjanje predvsem v tiste priloænosti, ki prispevajo k 
prepoznavnosti Intereurope v evropskem in πirπem sve-
tovnem prostoru. 

Struktura sponzorskih in donatorskih sredstev koncerna 
Intereuropa po podroËjih se skozi leta spreminja, vendar 
ves Ëas spodbuja raznolikost in enakovredno obravnavo 
vseh druæbenih podroËij. Ob tem so se skozi Ëas razvile in 
utrdile nekatere dolgoroËnejπe oblike sponzorskih part-
nerstev ter projekti, ki so postali stalnica. Med njimi lahko 
izpostavimo Sploπno bolniπnico Izola, RdeËi kriæ Slovenije, 
redne humanitarne odprave Sekcije za tropsko medicino 
Medicinske fakultete v Ljubljani, druπtvo Slovenija-Rusija 
itd. 

Posebnost leta 2009 je bila nepriËakovana zaostrena 
situacija na trgu, ki je moËno oteæila poslovanje ter posl-
ediËno oklestila tudi prvotno predvidena sredstva koncer-
na za sponzorske in donatorske namene. Kljub zaostrenim 
razmeram poslovanja smo po najboljπih moËeh sledili za-
stavljeni smeri udejstvovanja ter skuπali ohranjati smer-
nice, ki smo jih jasno postavili in vzeli za svoje. Druæbena 
odgovornost koncerna Intereuropa je izjemno pomembno 
podroËje, ki sicer obËuti posledice zaradi oteæenih razmer 
poslovanja, nikakor pa ne zamre. 

Tesno povezanost s svojim druæbenim okoljem doka-
zujemo z aktivnim sodelovanjem z razliËnimi interes-
nimi skupinami. Pri tem smo v koncernu Intereuropa æe 
leta izrazito naklonjeni sodelovanju v humanitarnih ak-
cijah doma in onkraj meja, ki smo jim tudi letos namenili 
najviπji deleæ sponzorskega in donatorskega proraËuna. 
Svojo usmerjenostjo v razvoj, izobraæevanje, znanje in 
napredek izkazujemo skozi naklonjenost projektom s po-
droËja izobraæevanja in znanosti, pri Ëemer primarni pris-
pevek namenjamo razvoju znanosti na podroËju svojega 
delovanja, prisluhnemo pa tudi πirπim druæbenorazvojnim 
podroËjem. Z enakim razumevanjem podpiramo tako 
πportno dejavnost, enega kljuËnih spodbujevalcev razvoja 
lokalne skupnosti, kakor tudi kulturo, pomemben odsev in 
steber druæbe. Zaradi svoje vsestranske vpletenosti nak-
lonjenost koncerna najbolj obËuti utrip lokalnega okolja. 

Slika 27 |

Sponzorska in donatorska sredstva v letu 2009 

V letu 2009 smo poveËali deleæ sredstev, namenjen kul-
turi in humanitarnim namenom, zmanjπali pa deleæ, na-
menjen lokalnemu okolju ter izobraæevanju in znanosti. 
Za πport smo namenili pribliæno enak deleæ sredstev kot 
leto poprej. Kljub znatnemu upadu sredstev sponzorskega 

Odgovornost do druæbenega okolja
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in donatorskega proraËuna je bilo v letu 2009 kar 58,9 
odstotka vseh sredstev donatorske narave. NajveËji, kar 
45,9-odstotni deleæ sponzorskih in donatorskih sredstev 
smo namenili v humanitarne namene. S tem trdno nad-
aljujemo usmeritev predhodnih let, hkrati pa to odloËitev 
ocenjujemo kot najprimernejπo situaciji leta 2009. 

Najviπji deleæ sponzorskih in 
donatorskih sredstev æe veË let 
dodeljujemo humanitarnim 
namenom. 
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Skrb za zaposlene

Pri izvajanju zastavljene poslovne strategije v druæbi nas 
vodijo vrednote, ki oblikujejo poslovno kulturo koncerna. 
To so partnerski odnosi in timsko delo, usmerjenost h 
kupcem ter lastnosti, kot so zanesljivost, strokovnost, 
samoiniciativnost in prilagodljivost.

Nosilec poslovnega uspeha podjetja je intelektualni in 
socialni kapital, ki predstavlja predvsem izkuπnje in izo-
braæenost zaposlenih, uËinkovite time specializiranih 
posameznikov, ki posedujejo znanja za prodajo in izvajan-
je celovite palete logistiËnih storitev. 

Oteæeni pogoji dela zaradi sploπne gospodarske krize so 
tudi v koncernu Intereuropa povzroËili potrebo po racion-
alizaciji poslovanja ter zmanjπevanju stroπkov, vkljuËno 
s stroπki dela. Navedeni razlogi so imeli za posledico nu-
jno reorganizacijo v delniπki druæbi, katere cilj je bil med 
drugim zmanjπevanje obsega managementa in potreb po 
vodstvenih delih ter veËja motiviranost zaposlenih.

Pregled πtevila zaposlenih

Po letih intenzivne rasti πtevila zaposlenih koncern na dan 
31. 12. 2009 beleæi v primerjavi z letom prej 297 oziroma 11 
odstotkov manj zaposlenih. ©tevilo zaposlenih se je poleg 
matiËne druæbe zmanjπalo v veËini odvisnih druæb. 

Skupna fluktuacija v veËjih druæbah je znaπala 15,8 odstot-
ka, kar je v veËji meri posledica zniæevanja πtevila zapos-
lenih oziroma stroπkov dela. Zaradi specifiËnosti na trgu 
dela je πe posebej visoka v odvisni druæbi OOO Intereuropa 
- East, Moskva, v Rusiji, kjer se je kader skoraj v celoti za-
menjal. 

Skupno je bilo konec leta 2009 v koncernu 2.496 zapos-
lenih.

Slika 28 |
Gibanje πtevila zaposlenih v obdobju 2006Ÿ2009.

•  v Sloveniji: 44,9 odstotka zaposlenih
•  v tujini: 55,1 odstotka zaposlenih
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Tabela 27 |

©tevilo zaposlenih po posameznih druæbah v koncernu Intereuropa Ÿ primerjava med 2008 in 2009

31. 12. 2008 Priπli Odπli 31. 12. 2009 Odmik 09-08 I  09/08

Intereuropa d.d., Koper 954 22 147 829 -125 87

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper 281 11 60 232 -49 83

Interagent, d.o.o., Koper 25 2 7 20 -5 80

Interzav, d.o.o., Koper 4 0 0 4 0 100

Intereuropa IT, d.o.o., Koper 36 3 3 36 0 100

Slovenija 1.300 38 217 1.121 -179 86

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 634 60 97 597 -37 94

ITAR d.o.o., Zagreb 22 0 22 0 -22 0

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 51 0 33 18 -33 35

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 196 18 26 188 -8 96

AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd 123 13 9 127 4 103

Intereuropa Kosova L.C.C., Priπtina 30 1 1 30 0 100

Zetatrans A.D. Podgorica 187 8 25 170 -17 91

Intereuropa Skopje, DOO Skopje 25 15 14 26 1 104

Intereuropa Transport DOOEL Skopje 6 0 4 2 -4 33

OOO Intereuropa - East , Moskva 139 202 198 143 4 103

TOV TEK ZTS, Uægorod 44 12 10 46 2 105

TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev 10 1 4 7 -3 70

TOV DDT, Onokivci 3 0 2 1 -2 33

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Lebring (AVS) 4 0 4 0 -4 -

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf (NEM) 14 0 0 14 0 100

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu (FRA) 5 1 2 4 -1 80

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk, Durres 0 2 0 2 2 -

Ostale dræave 1.493 333 451 1.375 -118 92

SKUPAJ 2.793 371 668 2.496 -297 89

Poleg redno zaposlenih je opravljalo predvsem razna 
skladiπËna dela v koncernu πe pribliæno 3 odstotke delovne 
sile oziroma 87 delavcev, zaposlenih prek zaposlitvenih 
agencij in πtudentskega servisa (9 odstotkov konec leta 
2008). 
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Struktura zaposlenih v koncernu 
Intereuropa

Struktura zaposlenih po spolu:
66 odstotkov moπkih, 34 odstotkov æensk

Slika 29 |

Deleæ managementa na individualni pogodbi glede na πtevilo 
zaposlenih Ÿ po spolu, primerjava med 31. 12. 2008 in 31.12. 2009

Z zmanjπevanjem nivojev vodstvenega kadra ter bolj 
ploπËato in proæno organizacijsko strukturo æelimo doseg-
ati uËinkovitejπo odzivnosti na spremembe v poslovnem 
okolju.

Struktura po izobrazbi:
V primerjavi s prejπnjimi leti se je zviπal deleæ kadra s VI. 
do IX. stopnjo izobrazbe, kar je posledica podpore izo-
braæevanju ob delu ter dejstva, da so iz druæbe odhajali 
predvsem kadri s srednjeπolsko in niæjo izobrazbo.

Tabela 28 |

Izobrazbena struktura v koncernu Intereuropa v obdobju 2006Ÿ2009

Leto I.ŸIII. st. izobr. IV.ŸV. st. izobr. VI.ŸVIII. st. izobr.

2006 10,4 % 63,5 % 26,0 %

2007 10,6 % 64,0 % 25,4 %

2008 9,2 % 64,5 % 26,3 %

2009 7,9 % 61,2 % 30,9 %

Odziv na krizne razmere s spremenjeno 
organizacijsko strukturo in 
obladovanjem stroπkov

Obdobje krize se je na podroËju kadrov odrazilo v restrik-
tivnem zaposlovanju, ki je bilo omejeno samo na nujnejπe 
potrebe po novih kadrih. Kljub dokaj visoki πtevilki - 371 
novozaposlenih - so to predvsem premestitve in prevzemi 
zaposlenih med druæbami koncerna ter 202 novozapos-
lena v odvisni druæbi v Rusiji zaradi nadomestitve skoraj 
celotnega πtevila zaposlenih. 

Optimalno kadrovsko strukturo 
smo zagotavljali s fleksibilnejπim 
prerazporejanjem kadrov znotraj 
in med posameznimi druæbami 
koncerna.

V Slovenskem delu koncerna se je najmanj 132 zaposlenim 
spremenilo delovno mesto ali podroËje dela. 

Cilj niæanja stroπkov dela smo dosegali z "mehkimi" meto-
dami zmanjπevanja πtevila zaposlenih:
•  Omejevali smo podaljπevanje pogodb za doloËen Ëas; 

129 delavcem v koncernu ni bila podaljπana pogodba za 
doloËen Ëas.

•  Zmanjπevali smo delo prek πtudentskega servisa; v letu 
2008 je povpreËno na mesec opravljalo delo pribliæno 
155 πtudentov, v letu 2009 51 πtudentov.

•  Zmanjπevali smo πtevilo delavcev prek zaposlitvenih 
agencij; konec leta 2008 je delo prek agencij v koncernu 
opravljalo 93 delavcev, konec leta 2009 pa le πe 36.

•  40 delavcem v slovenskem delu koncerna, pri katerih 
prerazporeditev na drugo delo ni bila mogoËa ter imajo 
moænost pridobitve nadomestila na zavodu do upoko-
jitve, smo izplaËali odpravnino.

Da bi ohranili Ëim veË delovnih mest, smo v slovenskem 
delu koncerna sprejeli dodatne ukrepe:
•  Zaposlenim v organizacijskih enotah, ki niso dosegale us-

treznih rezultatov, se je zniæal variabilni del plaËe, ki pred-
stavlja uspeπnost poslovanja enote od 5 do 18 odstotkov.

•  Vsem zaposlenim, ki so vkljuËeni v dodatno pokojnin-
sko zavarovanje, se je za 20 odstotkov zniæal deleæ, ki ga 
plaËuje druæba.

•  Ukinili smo doloËene bonitete vodilnim delavcem (æiv-
ljenjska zavarovanja).

•  Zmanjπali smo πtevilo vodstvenega kadra in zaposlenih 
na individualnih pogodbah.
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•  V odvisni druæbi Intereuropa Transport, d.o.o., Koper, 
smo prejeli subvencije za 31 delavcev iz podpornih de-
javnosti druæbe, ki smo jih napotili na zaËasno Ëakanje.

Cilji v 2010: Tudi v prihodnjem planskem obodbju ostaja 
zaposlitvena politika omejena na notranje rezerve in pre-
razporeditve. Zunanje zaposlovanje bo omejeno izkljuËno 
na strokovno in osebnostno primerno strukturo podmlad-
ka in izkuπene strokovnjake iz logistiËne dejavnosti. 

Izobraæevanje in razvoj zaposlenih

V letu 2009 smo zaradi ukrepanja in prilagajanja pogojem 
poslovanja v gospodarski krizi zaposlene intenzivno us-
posabljali; predvsem z internim prenosom znanj in veπËin.

Predvsem v slovenskem delu koncerna so se zaposleni izo-
braæevali povpreËno kar 36 ur (v letu 2008 18 ur).

Tabela 29 |

 Izobraæevanje v koncernu v obdobju 2006Ÿ2009

2006 2007 2008 2009

©tevilo ur izobraæevanja (skupaj) 24.308 35.353 37.696 54.072

©tevilo ur internega prenosa znanj 6.803 28.568

©tevilo ur izobraæevanja na zaposlenega 11 13 13 22

©tevilo udeleæb 1.191 2.231 2.425 3.346

*Porabljena sredstva za izobraæevanje (skupaj) 194.074 308.555 345.702 193.831

*Porabljena sredstva za izobraæevanje na zaposlenega 84 115,5 123,8 77,7

* Podatek zajema samo stroπke πolnin ter kotizacije.

KljuËni poudarki v letu 2009 na podroËju razvoja in us-
posabljanja:

•  V matiËni druæbi so potekala obseæna usposabljanja 
pribliæno 320 sodelavcev na podroËju uvajanja nove 
programske podpore logistiËnim procesom - t.i. pro-
jekt ISPRO, ki pomeni velik korak naprej k zagotavljanju 
konkurenËnosti druæbe. Pridobivanju tega znanja je bilo 
skupno namenjenih najmanj 20.390 ur.

•  V Sloveniji je skupina pribliæno 50 zaposlenih (vodij in 
komercialistov) na dvodnevni delavnici pridobivala 
znanja s podroËja træenja in prodaje.

•  Iz leta v leto namenjamo veË pozornosti zagotavljanju 
varnih delovnih pogojev, zato smo tudi v letu 2009 
koliËino izobraæevanja s tega podroËja πe poviπali. Oprav-
ljena so bila interna in zunanja usposabljanja s podroËja 
varnosti in zdravja pri delu, varstva pred poæarom, dela 
z nevarnimi snovmi-kemikalijami, prevoza nevarnega 
blaga ter varnega dela na æelezniπkem obmoËju. Teh us-
posabljanj se je v koncernu udeleæilo 1.028 delavcev. 

•  V odvisni druæbi Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., 
v Zagrebu je bila v letu 2009 v sodelovanju s Fakulteto 
prometnih znanosti iz Zagreba organizirana æe peta πola 
poslovne logistike, ki jo je obiskovalo 24 udeleæencev.

•  Perspektivnim sodelavcem smo s finanËnimi sredstvi 
omogoËali pridobitev viπje stopnje πolske izobrazbe. Ob 
koncu leta smo imeli sklenjeno pogodbo o izobraæevan-
ju s 44 zaposlenimi v koncernu.

•  Strokovnjaki Intereurope so prenaπali svoja znanja v ob-
liki mentorstva kadrom, ki so se uvajali v novo podroËje 
dela.

•  Prek javnega razpisa "Usposabljanje na delovnem 
mestu" smo 10 "zunanjim" kandidatom omogoËili pri-
dobivanje novih znanj in izkuπenj. Pet izmed teh kan-
didatov je po konËanem usposabljanju dobilo delo v 
Intereuropi d.d., Koper. 

•  Sodelovali smo s πolami in univerzami: na dogovorjenih 
obiskih smo predstavljali logistiËne dejavnosti naπe 
druæbe, omogoËili opravljanje obvezne πolske prakse 65 
dijakom in πtudentom itd.

V primerjavi s preteklimi leti smo z 
manjπimi stroπki bistveno poviπali 
πtevilo ur izobraæevanja, saj je 
kar 60 odstotkov funkcionalnega 
izobraæevanja potekalo z internimi 
izvajalci.
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Slika 30 |

©tevilo in deleæ ur, namenjen izobraæevanju, po posameznih 
podroËjih v letu 2009

Cilji 2010: V okviru priprave strategije na podroËju kadrov 
je eden izmed zastavljenih projektov v naslednjem obdob-
ju upravljanje z intelektualnim kapitalom, ki vkljuËuje raz-
voj skrbniπtva posameznih znanj, sistematiËnega prido-
bivanja kljuËnih znanj, vzpostavitev sistema kompetenc, 
sistema rotiranja zaposlenih na razliËnih delovnih mestih 
in izvajanja coachinga. 

Spremljanje zadovoljstva in skrb za zaposlene

Kljub omejevanju stroπkov na vseh podroËjih je naπa skrb 
za zaposlene πe vedno ostala na podobni ravni kot v pre-
teklem obdobju.

Druæabni dogodki

Z organizacijo raznovrstnih druæabnih dogodkov skrbimo 
za dobre medsebojne odnose. Sem sodijo redna predno-
voletna sreËanja tako po posameznih oddelkih kot skupna 
sreËanja, kjer obenem podelimo sodelavcem priznanja za 
pripadnost druæbi. V celotnem koncernu je bilo lani nagra-
jenih za okrogli jubilej dela v Intereuropi 181 zaposlenih, 
med katerimi je bilo kar 70 takih, ki so zabeleæili trideset 
oziroma 40 let delovnega staæa v druæbi.

Ohranjamo tradicijo simboliËne obdaritve sodelavk ob 
dnevu æena ter novoletnega obdarovanja otrok. Vsako-
letne koncernske πportne igre, t.i. Intereuropiada, pa so 
bile v preteklem letu odloæene. 

Skrb za zdravje in dobro poËutje izven delovnega Ëasa

Zaposlenim in upokojenim sodelavcem omogoËamo 
letovanje v poËitniπkih enotah druæbe po ugodnih pogojih. 
V letu 2009 smo beleæili 42-odstotno zasedenost, kar je 
pribliæno podobno kot leto prej (43,8 odstotka). 

V popoldanskem Ëasu imajo delavci Intereurope moænost 
organizirane rekreacije.

Dodatne ugodnosti

•  Na podlagi sklenjene pogodbe o udeleæbi delavcev pri 
dobiËku smo v letu 2009 310 delavcem na njihovo æeljo 
v zakonskem roku æe izplaËali dobiËek iz leta 2008.

•  74 sodelavcem smo finanËno priskoËili na pomoË zaradi 
slabega zdravstvenega in materialnega stanja, smrti v 
druæini in podobnega, za kar smo skupno v koncernu na-
menili 43.065 EUR.

•  V slovenskem delu koncerna plaËujemo 949 (84,7 
odstotka) zaposlenim dodatno pokojninsko zavarovan-
je; povpreËno v viπini 66,7 EUR na zaposlenega.

•  Moænost fleksibilnega delovnega Ëasa zaradi uskla-
jevanja dela in druæine je v koncernu izkoristilo 15 zapo-
slenih.

Konec leta smo pristopili k projektu merjenja zadovoljstva 
"Zlata nit". Rezultati bodo znani v letu 2010.

Zadnje merjenje nam je pokazalo, da imamo najveËje 
moænosti za izboljπave na podroËju nagrajevanja in odno-
sa zaposleni-vodja, kjer smo si zastavili naslednje cilje:

•  komunikacija in razvoj zaposlenih, kar med drugim 
vkljuËuje prizadevanja, da v prihodnjih dveh letih naj-
manj polovica zaposlenih v slovenskem delu koncerna 
opravi letni pogovor z vodjo,

•  vkljuËevanje programov teambuildinga v poslovno 
prakso koncerna,

•  πe naprej skrb za psihiËno zdravje zaposlenih,
•  upravljanje s sistemi uËinkovitega nagrajevanja in moti-

viranja.

Vsako drugo leto merimo 
organizacijsko klimo in na podlagi 
dobljenih rezultatov pripravimo 
akcijske naËrte za izboljπave.

Komuniciranje med zaposlenimi

V druæbi imamo izdelana orodja, ki omogoËajo uËinkovito 
informiranje zaposlenih o dogajanju v koncernu; seznan-
janje s pomembnimi dogodki, zapisniki s sej sveta delavcev, 
informacijami s sej nadzornega sveta, uprave; seznanjanje 
s temami z razliËnih poslovnih podroËij, z druæabnimi do-
godki, s fotografijami itd. To nam omogoËajo interni Ëa-
sopis Interglas, spletni Ëasopis InterInformator, Trinetq 
program, ki podpira sistem kakovosti, Intranet itd. 

Pomembna vez med vodstvom in zaposlenimi je svet de-
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lavcev, prek katerega delavci sodelujejo pri upravljanju 
druæbe. V letu 2009 je svet delavcev zasedal na 7 rednih 
sejah, na katerih so sodelovali tudi Ëlani uprave. Pri skrbi za 
zaposlene uËinkovito sodelujemo tudi z reprezentativnimi 
sindikati v druæbah.

Cilji v 2010: Za doseganje zastavljenih poslovnih rezul-
tatov æelimo narediti korak naprej, v smeri prodornejπe 
in uËinkovitejπe komunikacije med enotami, vodji in de-
lavskimi predstavniπtvi. To bomo dosegli z zmanjπevanjem 
πtevila formalnih vodij in nivojev odloËanja, s projektnim 
vodenjem in timskim delom.

Aktivnosti so usmerjene v vzpostavitev 
ustreznega sistema priznanj, nagrad in 
finanËnih stimulacij ter sistematiËno 
sledenje in objavljanje uspehov 
posameznikov in enot.

Varnost in zdravje pri delu

Na podroËju varnosti in zdravja v druæbi skrbimo za doseg-
anje vse viπjih standardov in dobrega poËutja zaposlenih 
na naslednje naËine:
•  z zdravstvenim varstvom in preventivnim varstvom za-

poslenih,
•  z urejenostjo delovnih objektov, prostorov in delovnih 

mest,
•  z vlaganjem v izboljπave delovnih pogojev (posodobitev 

tehnoloπkih postopkov),
•  z nakupi nove sodobne delovne opreme (osebni raËunal-

niki, viliËarji, dviæne rampe …)
•  s permanentnim izobraæevanjem za zagotavljanje kvali-

tete in kvantitete naπih storitev,
•  z zagotavljanjem in namensko uporabo predpisane 

oseb ne varovalne opreme,
•  z izvajanjem preiskav in meritev ekoloπkih pogojev dela 

in delovnega okolja.

PodroËje zdravstvenega varstva

Skrb za zdravje in varnost pri delu zaposlenih je poleg kval-
itete in kakovosti dela nepogreπljiv del delovnega procesa 
za doseganje zastavljenih ciljev in dobro poËutje.

V letu 2009 je bilo na predhodnih in obdobnih ali izrednih 
pregledih kar 572 delavcev koncerna. V slovenskem delu 
koncerna se je organiziranega cepljenja proti gripi udeleæi-
lo 168 zaposlenih. 

S finanËnimi sredstvi, ki smo jih prejeli od dræave za prese-
ganje doloËene kvote invalidov, smo izboljπevali njihovo 
delovno okolje. VeËji del pridobljenih sredstev v viπini 
77.916,14 EUR smo namenili nakupu delovnih sredstev in 
opreme (fotokopirni stroji, viliËar, orodje v skladiπËu, stoli 
itd.).

S preventivnimi ukrepi obvladujemo bolniπko odsotnost 
(do 30 dni, ki je v breme druæbe) v obiËajnih okvirih - okrog 
2 odstotka v matiËni druæbi.

Poπkodbe na delu 

V obdobju januar-december 2009 se je v koncernu na delu 
poπkodovalo 35 delavcev oziroma 28 odstotkov manj kot v 
letu 2008, ko se je pripetilo 47 poπkodb. Pri analizi virov in 
vzrokov poπkodb ter dejavnikov je bilo ugotovljeno, da so 
se poπkodbe pripetile predvsem zaradi osebnega dejavni-
ka posameznika (nepazljivost, napaËen pristop k delu, po 
krivdi drugih, neuporaba osebne varovalne opreme …).

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Pri uporabi delovne opreme (viliËarji, dvigala, plinske, 
elektro- in strelovodne napeljave ...) v delovnem procesu 
nastajajo doloËena tveganja za poπkobe ali zdravstvene 
okvare. V posameznih organizacijskih enotah je bilo pre-
gledanih in preizkuπenih 214 vrst razliËne delovne opreme. 
Za posamene procese dela in delovno opremo so bila izde-
lana in dopolnjena navodila za varno uporabo. 

Varstvo pred poæarom

Posebno skrb smo posvetili zagotavljanju nadzora nad 
tveganjem za nastanek poæara. Opravili smo redne pre-
glede objektov, opreme aktivne in pasivne poæarne zaπËite 
(gasilniki, hidranti, javljalniki poæara, kupole za odvod 
dima in toplote, avtomatska protipoæarna vrata …). V posa-
meznih enotah smo na osnovi pripravljenega scenarija 
izvedli praktiËno vajo evakuacije in gaπenja poæara. Za 
posamezne objekte je bila izdelana tehniËna dokumen-
tacija (ocena poæarne ogroæenosti, naËrt poæarne varnosti 
in evakuacijski naËrt) v skladu s predpisi. 
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UresniËevanje strategije na podroËju 
kakovosti

V letu 2009 smo nadaljevali delo na sprejeti strategiji vz-
postavljanja integriranega sistema vodenja. V obvladujoËi 
druæbi smo praznovali deseto obletnico od pridobitve cer-
tifikata kakovosti v dejavnosti πpedicija in logistika. Leto je 
minilo v znamenju certificiranja odvisne druæbe v NemËiji 
po novem standardu vodenja kakovosti ISO 9001 ter pre-
hoda ostalih petih druæb na nov standard vodenja kakov-
osti ISO 9001:2008. V koncernu je sedaj certificiranih πest 
druæb v skladu s standardom ISO 9001:2008.

Leto je minilo v znamenju certificiranja 
odvisne druæbe v NemËiji po novem 
standardu vodenja kakovosti ISO 
9001 ter prehoda ostalih petih druæb 
na nov standard vodenja kakovosti 
ISO 9001:2008. V koncernu je sedaj 
certificiranih πest druæb v skladu s 
standardom ISO 9001:2008.

V certificiranih druæbah deluje 70,4 odstotka vseh zaposlen-
ih v koncernu; to je 4,4 odstotne toËke manj kot leto poprej, 
kar je posledica predvsem zmanjπevanja πtevila zaposlenih 
v druæbah koncerna v Sloveniji. Poleg aktivnosti na podroËju 
vodenja kakovosti, varovanja okolja, varnosti æivil ter var-
stva in zdravja pri delu smo v obvladujoËi druæbi priËeli z 
vzpostavljanjem sistema vodenja varnosti dobavne ver-
ige. V letu 2009 smo vloæili zahtevek za pridobitev statusa 
pooblaπËenega gospodarskega subjekta s samoocenitvijo, 

uspeπno opravili del predhodne revizije, v prvem Ëetrtletju 
2010 pa priËakujemo pridobitev statusa pooblaπËenega 
gospodarskega subjekta po uredbi ES 1875/2006.

Pokazatelji kakovosti

Vsako leto sistematiËno merimo reklamacije kupcev z 
odπkodninskimi zahtevki in njihov deleæ v bruto maræi. 
Deleæ reklamacij z reπenimi odπkodninskimi zahtevki v In-
tereuropi d.d. v bruto maræi znaπa 0,44 odstotka za 2009 
in je v primerjavi z letom 2008 viπji za 0,10 odstotne toËke. 
Odπkodninski zahtevki se nanaπajo predvsem na poπkodbe 
in izgube poπiljk. Tveganja delovanja imamo zavarovana 
pri odvisni druæbi Interzav, d.o.o.

Drugi pokazatelj kakovosti so meritve zadovoljstva kupcev 
z anketami, ki ga izvajajo doloËene druæbe v koncernu.

Notranje preverjanje kakovosti storitev

Skozi celo leto smo izvajali notranje presoje v vseh cer-
tificiranih druæbah. Iz rezultatov notranjih presoj je raz-
vidno, da poslovanje v veËini procesov poteka skladno s 
standardom. V aktivnostih, kjer se pojavljajo neskladja, 
predlagamo korektivne ukrepe.

Notranje preverjanje sistema vodenja 
varnosti æivil - haccp

V obvladujoËi druæbi imamo vzpostavljen sistem vodenja 
varnosti æivil v skladiπËih v Mariboru, Dravogradu, Celju in 
Ljubljani. V novembru je bila opravljena verifikacija HACCP 
sistema oz. spoπtovanje dobre prakse v zvezi z varnostjo 
æivil v vseh πtirih skladiπËih. Ugotovljeno je bilo eno nesk-
ladje v povezavi z usposabljanjem novozaposlenih in po-

Sistem kakovosti poslovanja

Tabela 30 |

Zunanje preverjanje kakovosti storitev

Druæba Standard Certifikacij-
ski organ

Mesec 
zunanje 
presoje

Neskladnosti PriporoËila Merjenje 
zadovoljstva 

kupcev

Deleæ OZ* v
 bruto 
maræi 

Intereuropa d.d., Koper ISO 9001:2008 SIQ marec 0 10 0,44 %

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper ISO 9001:2008 SIQ marec 0 4 0,28 %

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

ISO 9001:2008 SIQ marec 2 9 0,35 %

Interagent, d.o.o., Koper ISO 9001:2008 BV junij 0 7 x 0,00 %

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo ISO 9001:2008 SIQ december 0 6 x 0,22 %

Intereuropa Transport & Spedition 
GmbH, Troisdorf

ISO 9001:2008 BV februar 0 8 0,30 %

* OZ odπkodninski zahtevki
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dano eno priporoËilo v zvezi izboljπanjem ËistoËe prostora, 
kar bomo nemudoma odpravili.

Kot je razvidno iz podatkov v tabeli, smo v koncernu prejeli 
le dve manjπi neskladji. Vezani sta na nepopolne podatke 
na dostavnicah in pomanjkljivo analiziranje podatkov 
spoπtovanja predpisov v cestnem prometu.

Zunanje preverjanje sistema skladiπËenja 
ekoloπkih proizvodov ob uvozu iz tretjih 
dræav

V filiali Koper smo æe tretjiË zapored uspeπno prestali 
presojo skladnosti skladiπËenja ekoloπkih proizvodov, 
uvoæenih iz tretjih dræav, kot jo doloËa nova uredba ES 
834/2007.

NaËrti

Z uvedbo sodobne programske opreme ter standard-
iziranih in avtomatiziranih postopkov dela naËrtujemo v 
naslednjem letu dvig nivoja kakovosti storitev predvsem 
na podroËju kopenskega prometa.

V certificiranih druæbah deluje 70,4 
odstotkov vseh zaposlenih v koncernu, 
kar je 4,4 odstotne toËke manj kot leto 
poprej predvsem zaradi zmanjπevanja 
πtevila zaposlenih v druæbah koncerna 
v Sloveniji.
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Odnos do dobaviteljev

Temeljna naloga nabave je ustrezna, kvalitetna in Ëim 
ugodnejπa preskrba poslovnega procesa s storitvami, 
delovno opremo, materialom in delovno silo.

Graditev in vzdræevanje dobrih poslovnih 
odnosov z dobavitelji

Sistem celovitega obvladovanja odnosa z dobavitelji je 
opredeljen v poslovniku vodenja kakovosti, v organizaci-
jskih predpisih, navodilih za delo in pravilnikih koncerna. 
Za zagotovitev nemotenega procesa dela stremimo k 
vzdræevanju profesionalnega, solidnega, reciproËnega in 
poπtenega odnosa s kljuËnimi in tudi ostalimi dobavitelji 
pomembnejπih resursov. Dobavitelje glede na pomem-
bnost in sposobnost razvrπËamo na:

•  dobavitelje partnerje (to so dobavitelji, s katerimi ima-
mo sklenjene dolgoroËne pogodbe o sodelovanju),

•  odobrene dobavitelje (dobavitelji, ki so ocenjeni kot 
sposobni in zanesljivi),

•  neodobrene dobavitelje (dobavitelji, ki ne ustrezajo kri-
terijem izbora).

Med ostale dobavitelje πtejemo dobavitelje enkratnih in 
manj pomembnih nabav. 

Vrste storitev in materialov po podroËjih

Skladno s potrebami doloËenih poslovnih podroËij izva-
jamo nabavo razliËnih storitev in materiala. 
Kopenski promet:

•  πpediterske storitve v tujini (zbirni promet), 
•  cestno transportne storitve v mednarodnem in 

domaËem prometu,
•  gorivo,
•  servisne storitve.

Interkontinentalni promet:
•  letalski transport,
•  pomorski transport,
•  pristaniπke storitve.

Sektor za upravljanje z nepremiËninami in centralno na-
bavo:

•  gradbene storitve (gradnja, vzdræevanje objektov),
•  oprema (nabava, vzdræevanje),
•  material in storitve, vezane na tekoËe reæijske stroπke 

(voda, elektrika, plin, kurilno olje, pisarniπki material, 
varovanje, ËiπËenje).

Sektor za kadrovske in sploπne zadeve:

•  iskanje, selekcioniranje, najem kadra,
•  organizacija in izvedba usposabljanja zaposlenih,
•  preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih.

PodroËje informacijske tehnologije:

•  informatizacija celovitih logistiËnih reπitev,
•  informatizacija finanËne in kontrolinπke funkcije,
•  platforma za medpodjetniπko elektronsko poslovanje,
•  satelitsko-komunikacijska oprema,
•  sistemska orodja za streæniπko infrastrukturo in delovne 

postaje,
•  streæniπka in komunikacijska infrastruktura,
•  lokalna raËunalniπka oprema.

Ocenjevanje in lista odobrenih 
dobaviteljev, izbor dobavitelja, preverjanje 
ustreznosti dobave

Na podlagi enotne metodologije in predpisanih kriteri-
jev (cena, kvaliteta, roki in ostali kriteriji, specifiËni za 
vsako podroËje) izvajamo na najpomembnejπih podroËjih 
letno ocenjevanje dobaviteljev in njihovo uvrstitev na 
ustrezno listo (odobreni, neodobreni). Dobavitelje tudi 
pisno obveπËamo o doseæenih rezultatih ter z namenom 
izboljπanja in nadgradnje odnosa sprejemamo morebitne 
pripombe, predloge in æelje dobaviteljev. Za zagotovitev 
enakopravnega poloæaja ponudnikov in optimalne reπitve 
se izbor dobavitelja praviloma izvaja med tremi ponud-
niki, upoπtevajoË predpise in listo dobaviteljev. Izbor iz-
vaja komisija za izbor oziroma druga zadolæena oseba 
v sodelovanju s strokovnjaki ustreznega podroËja. Prav 
tako se sproti spremlja ustreznost in kakovost dobavljene 
storitve ali materiala ter pravoËasno ustrezno ukrepa z na-
menom zagotovitve zadovoljstva konËnega uporabnika.

Cilji v letu 2010

Glede na zaostreno gospodarsko situacijo, manj ugodne 
pogoje poslovanja in teænjo po zniæevanju stroπkov bo naπ 
cilj preskrba delovnega procesa s storitvami in materiali 
po Ëim ugodnejπi ceni in ustrezne kakovosti ob hkratnem 
ohranjanju dobrih poslovnih odnosov z dobavitelji.

Celovito obvladovanje dobaviteljev 
odraæa naπo skrb za prenos zahtev 
naπih kupcev na dobavitelje.
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Razvoj in naloæbe
Razvoj informatizacije poslovanja

V letu 2009 je Intereuropa IT, d.o.o., Koper, sledila usmer-
itvam koncerna in izvajala strateπki naËrt razvoja infor-
matike za koncern do leta 2011. V letu 2009 so naloæbe v 
informatizacijo za slovenski del koncerna znaπale 1.300 
tisoË EUR in predstavljajo 80 odstotkov vseh IT naloæb v 
koncernu. Gibanje naloæb v primerjavi z leti 2006, 2007 in 
2008 je razvidno iz slike 31.

Slika 31 |

Naloæbe v informatizacijo v slovenskem delu koncerna

Investiranju v zamenjavo raËunalniπke opreme delovnih 
mest smo se v letu 2009 zaradi sploπne krize odpovedali. 
Investiranje v streænike in komunikacijsko infrastrukturo 
je bilo s prenovo realizirano v letu 2008. V letu 2009 smo 
v primerjavi z 2008 trikrat veË vlagali v licence program-
ske opreme, ki je nameπËena na sodobni infrastrukturi, 
vzpostavljeni v letu 2008.

Za informatizacijo celovitih logistiËnih storitev je bil v 
slovenskem delu koncerna v letu 2009 poudarek na:

•  nadaljnjem razvoju elektronskega poslovanja na kon-
cernski platformi in vkljuËevanju novih strank prek 
standardnih vmesnikov na podroËju kopenskega pro-
meta in logistiËnih storitev,

•  integraciji satelitsko-komunikacijske opreme v vozilih z 
informacijsko reπitvijo za podporo naroËanja, izvajanja 
in spremljanja cestnih prevozov v druæbi Intereuropa 
Transport, tako da je proces v celoti informatiziran, da 
zagotavlja nadzor nad blagom in vozili v realnem Ëasu 
ter izboljπuje komunikacijo z vozniki polnih nakladov,

•  izvajanju projekta informatizacije procesov organizacije 
in izvajanja prevozov - (angl. TMS-Transport Manage-
ment System), ki je predstavljen v nadaljevanju,

•  informatizaciji procesa prevzema in dostave poπiljk z 
uvedbo roËnih terminalov za voznike dostavnih vozil 
(angl. On Board Computer - OBC) in integracijo z glavn-
im produkcijskim sistemom TMS.

Uvedba nove informacijske reπitve 
v kopenskem prometu dodaja 
novo kakovost naπim storitvam. 
Kupcem bomo lahko zagotovili πe 
konkurenËnejπe in tudi inovativne 
storitve.

V okviru informatizacije finanËne in kontrolinπke funk-
cije so se v slovenskem delu koncerna v letu 2009 izvajali 
naslednji projekti:

•  prilagoditev sistema za uvedbo e-raËunov s prvimi 
strankami,

•  prilagoditev sistemov na uvedbo nove davËne knjige,
•  prilagoditev sistemov zaradi zakonodajnih sprememb,
•  priprave na uvedbo sistema za poslovno odloËanje in 

upravljanje poslovanja.

V naslednjih letih so v naËrtu projekti:

•  nadaljnji razvoj satelitsko-komunikacijskega sistema, 
tako da bo izdelan elektronski potni nalog za voznike v 
cestnem prometu in avtomatski obraËun njihovih plaË 
ter dnevnic brez papirnatega poslovanja,

•  prenova sistema za upravljanje odnosov s strankami 
(angl. CRM - Customer Relationship Management),

•  nadaljnji razvoj sistema brezpapirnega poslovanja (elekt-
ronski arhiv, e-raËuni),

•  uvedba sistema za podporo izvajanju in optimizaciji 
poslovnih procesov (angl. BPM - Business Process Ma-
nagement),

•  nadgradnja internetnega portala za stranke s funkcio-
nalnostmi oddaje naroËila in on-line plaËila,

•  razvoj sistema za razvoj kadrov,
•  uvedba celovitega sistema poslovne inteligence za 

upravljanje poslovanja,
•  v okviru krepitve koncernskih funkcij bodo potekali tudi 

projekti za centralizacijo informatizacije poslovanja v 
koncernu.
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Integracija satelitsko-komunikacijske 
opreme Transics v vozilih z 
informacijsko reπitvijo za podporo 
naroËanja, izvajanja in spremljanja 
cestnih prevozov v druæbi Intereuropa 
Transport, d.o.o., Koper, v celoti 
informatizira proces, zagotavlja nadzor 
nad blagom in vozili v realnem Ëasu 
ter izboljπuje komunikacijo z vozniki 
polnih nakladov.

Informatizacija procesov organizacije in izvajanja prevoza 
- TMS (Transport Management System)

V letu 2009 so bile v okviru informatizacije procesov or-
ganizacije in izvajanja prevoza, na podlagi pozitivnih 
izkuπenj uporabe novega produkcijskega TMS sistema 
za podroËje zraËnega prometa blaga, izvedene obseæne 
priprave za prehod tudi na podroËju kopenskega prometa, 
ki so vkljuËevale:

•  popis informatiziranih procesov in izdelavo uporabniπko-
procesnih navodil,

•  dvofazno usposabljanje kljuËnih in konËnih uporabni kov, 
ki je skupno vkljuËevalo 400 sodelavcev s poslovnega 
podroËja kopenski promet in mejna odprema,

•  intenzivno testiranje TMS sistema ter delovanja preno-
sov podatkov z internimi in eksternimi informacijskimi 
sistemi (SAP in carina),

•  nadaljnji razvoj vmesnikov za integracijo TMS sistema s 
kljuËnimi internimi informacijskimi sistemi (finanËno-raËu-
novodski, carinski ter osvojitev standardnih izmenjevalnih 
sporoËil med partnerji in kupci v transportu in logistiki),

•  poglobljeno parameterizacijo TMS sistema s prednas-
tavitvami medterminalskih in kroænih voæenj, produk-
tov in storitev ter pogodb in cenikov, kar omogoËa krajπe 
Ëase izvedbe procesov, zmanjπuje moænost napak in 
omogoËa kakovostnejπo izvedbo storitev,

•  komuniciranje sprememb, ki jih prinaπa nov TMS sistem 
na vseh ravneh,

•  nadgradnje aplikacijskega in podatkovnega streænika 
glede na rezultate obremenitvenih testov,

•  pripravo naËrtov za prehod s starega informacijskega 
sistema na nov TMS sistem.

Z novim TMS sistemom in ob ustreznih organizacijskih 
spremembah prehaja druæba s produktne na procesno 

organiziranost. Vse aktivnosti procesa, od sprejema do 
dostave poπiljke, so informatizirane s posameznimi pro-
gramskimi moduli. Novost je, da bo ob prevzemu poπiljke 
v skladiπËe Intereuropa z bar kodo opremila prav vsako 
poπiljko, s Ëimer bo strankam omogoËila njeno sledenje 
prek interneta. Predvsem pa nov sistem poenostavlja 
mnoge operacije, saj se na enem centralnem mestu zbi-
rajo vsi podatki o prodaji, skladiπËnih manipulacijah, 
planiranju in izvedbi prevozov, izdelava raËuna in priprava 
za knjiæenje ter, konËno, prikaz fiziËnih in finanËnih kazal-
cev poslovanja. Uvedba nove informacijske reπitve v ko-
penskem prometu dodaja novo kakovost naπim storitvam. 
Kupcem bomo lahko zagotovili πe konkurenËnejπe in tudi 
inovativne storitve.

V letu 2010 bo nov TMS sistem uveden πe na zadnjem po-
droËju pomorskega prometa, Ëemur bo sledila uvedba v 
ostalih dræavah.

Informatizacija avtomobilske logistike (AMS projekt), 
skladiπËnega poslovanja in integracija s projektom TMS 
(IE3PL+WMS projekt)

V letu 2010 se bosta nadaljevala projekta informatiza-
cije avtomobilske logistike (AMS projekt) in skladiπËnega 
poslovanja ter integracija s TMS sistemom v celovito in-
formacijsko podporo za izvajanje celovitih logistiËnih 
storitev, ki sta bila ob polletju 2009 zaËasno zaustavljena 
zaradi osredotoËenosti podjetja za zakljuËek projekta TMS.

Informatizacija poslovanja v ostalih druæbah 

V ostalih druæbah v koncernu so v letu 2009 investirali v 
informatizacijo 323 tisoË EUR. V nadaljevanju sledi naved-
ba glavnih projektov po najveËjih druæbah v tujini:

1. Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb:
•  prilagoditev sistema zaradi uvedbe enotne davËne πtevilke, 
•  nadgradnja sistem za spremljanje poπiljk in 
•  poveËanje πtevila strank na produktu express, s katerim 

so vzpostavili elektronsko poslovanje.

2. Intereuropa RTC d.d. Sarajevo:
•  informatizacija kopenskega prometa express s sleden-

jem poπiljk v realnem Ëasu in elektronskim uvozom po-
datkov od strank.

3. Zetatrans A.D. Podgorica:
•  uvedba poslovnega informacijskega sistema.

4. A.D. Intereuropa - logistiËke usluge Beograd:
•  nadgradnja skladiπËnega programa s podporo za sprem-

ljanje poπiljk.
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V 2010 druæbe naËrtujejo izvedbo naslednjih projektov:

1. Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb:
•  prilagoditev sistemov za povezavo z novim dræavnim 

EU-NCTS sistemom,
•  posodobitev infrastrukture in redundantnega 

streæniπkega sistema za neprekinjeno poslovanje,
•  razvoj elektronskega poslovanja s strankami na central-

ni koncernski platformi,
•  razvoj sistema za sledenje poπiljk.

2. Intereuropa RTC d.d. Sarajevo:
•  nadgradnja CRM sistema za spremljanje odnosov s kup-

ci,
•  uvajanje koncernske reπitve za informacijsko podporo 

procesom organizacije in izvedbe prevozov.

3. Zetatrans A.D. Podgorica:
•  uvedba informacijske reπitve za skladiπËno poslovanje in 

carinski terminal.

4. OOO Intereuropa - East, Moskva:
•  uvedba informacijske reπitve za skladiπËno poslovanje.

5. Intereuropa Skopje, DOO Skopje:
•  prenova informacijske reπitve za organizacijo in izvedbo 

prevozov ter carinsko poslovanje,
•  prenova informacijske reπitve za finance in raËunovod-

stvo.

Za informatizacijo celovitih logistiËnih 
storitev je bil poudarek na nadaljnjem 
razvoju elektronskega poslovanja na 
koncernski platformi in vkljuËevanju 
novih strank prek standardnih 
vmesnikov na podroËju kopenskega 
prometa in logistiËnih storitev.
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Koncern Intereuropa

Koncern Intereuropa je v letu 2009 realiziral za 25.301 tisoË 

EUR investicijskih vlaganj v osnovna sredstva, od tega 21.668 
tisoË EUR v nepremiËnine in 3.633 tisoË EUR v opremo. S tem 
je bilo izpolnjenih 77,0 odstotka letnega plana investicij.

Naloæbe v osnovna sredstva

Tabela 31 |

Pregled realizacije plana investicijskih vlaganj za obdobje januar—december 2009* (v 1000 EUR)

NepremiËnine Oprema Skupaj investicije

Plan z 
dopolnitvami**

Realizacija Plan z 
dopolnitvami**

Realizacija Plan z 
dopolnitvami**

Realizacija Realizacija z 
dopolnitvami v %**

Intereuropa d.d. 2.192 445 3.236 416 5.428 861 15,9

Odvisne druæbe 20.143 21.223 7.286 3.217 27.429 24.440 89,1

Skupaj koncern 22.335 21.668 10.522 3.633 32.857 25.301 77,0

*    Razdelitev na opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva: 
v okviru skupnih investicij v nepremiËnine in opremo v viπini 25.301 tisoË EUR je bilo na ravni koncerna realiziranih 23.837 tisoË EUR investicij v opredmetena 
osnovna sredstva, v neopredmetena sredstva pa 1.464 tisoË EUR.

**Dopolnitve osnovnega plana (po sklepu uprave matiËne druæbe ali organov nadzora odvisnih druæb).

V skladu z makroekonomskimi pogoji na trgu in finanË nim 
poloæajem koncerna so bile investicije v letu 2009 usmer-
jene v zakljuËek æe priËetih investicijskih projektov ter 
najnujnejπih del in nabav. Predvsem je to zaznati v matiË-
ni druæbi Intereuropa d.d., Koper, kjer smo realizirali samo 
investicije, ki so zagotavljale vzdræevanje minimalnih nor-
malnih pogojev poslovanja ter prinaπale takojπnje koristi.

Intereuropa d.d., Koper

Druæba Intereuropa d.d., Koper, je v letu 2009 realizirala za 
861 tisoË EUR investicijskih vlaganj v osnovna sredstva. Re-
alizacija letnega plana investicij je 15,9-odstotna, od tega 
realizacija plana investicij v nepremiËnine 20,3-odstotna 
(445 tisoË EUR) in plana investicij v opremo 12,8-odstotna 
(416 tisoË EUR). 

NepremiËnine

Na podroËju nepremiËnin so bile izvrπene veËinoma 
sanacije ter adaptacije obstojeËih poslovnih in skladiπËnih 
objektov, in sicer:

•  sanacija streπnih kritin skladiπË v Ljubljani in na Jeseni-
cah v skupni viπini 156 tisoË EUR, 

•  preureditev pisarniπkih prostorov v dveh carinskih 
skladiπËih v Kopru v skupni viπini 78 tisoË EUR, 

•  odkup solastniπkega deleæa v Vrtojbi v viπini 58 tisoË EUR,
•  ureditev parkirnega prostora z dovozno cesto v Celju v 

viπini 40 tisoË EUR,
•  Ëelno zaprtje nadstreπnice in podest v Dravogradu v 

viπini 34 tisoË EUR.

Vezano na projekt adaptacije pisarniπkih prostorov v 
skladiπËu v Seæani nam je bil zaradi odstopa od predvi-

dene gradnje povrnjen komunalni prispevek, plaËan v letu 
2008, v viπini 18 tisoË EUR.

Ostala manjπa investicijska vlaganja v nepremiËnine so v 
letu 2009 znaπala skupaj 97 tisoË EUR.

Oprema 

V letu 2009 smo najveË investirali v skladiπËno opremo 
v skupni vrednosti 171 tisoË EUR, od tega v 4 viliËarje, 
skladiπËne regale (delna dobava), kleπËe za viliËar, koπare 
za komisioniranje in drugo. Med ostale naloæbe spada tudi 
5 osebnih avtomobilov (od tega gre pri enemu za odkup 
po leasing pogodbi in nadaljnjo prodajo), 5 rab lje nih pol-
prikolic, dodatna oprema za kurilnico v Kopru (vgraditev 
avtomatike in senzorjev), pisarniπko pohiπtvo in meha-
nizacija ter razna druga oprema.

Odvisne druæbe

Odvisne druæbe koncerna Intereuropa so v letu 2009 re-
alizirale za 24.440 tisoË EUR investicijskih vlaganj v os-
novna sredstva. Realizacija letnega plana investicij je 
89,1-odstotna, od tega realizacija plana investicij v ne-
premiËnine 105,4-odstotna (21.223 tisoË EUR) in realizacija 
plana investicij v opremo 44,2-odstotna (3.217 tisoË EUR). 

NepremiËnine

Najpomembnejπa naloæba na tem podroËju je dokonËanje 
objektov logistiËnega centra »ehov-Moskva v viπini 19.161 
tisoË EUR. Sledi ji dokonËanje logistiËnega centra Samo-
bor v viπini 1.534 tisoË EUR. Med ostale vidnejπe naloæbe 
πtejemo πe naslednje:
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•  nakup zemljiπËa na mejnem prehodu IzaËiÊi (Intereu-
ropa RTC d.d. Sarajevo) v viπini 290 tisoË EUR, 

•  obnovitev poslovnih prostorov v Baru in Podgorici v 
skupni viπini 101 tisoË EUR,

•  dograditev nadstreπnice za skladiπËe v Podgorici v viπini 
59 tisoË EUR, 

•  ureditev parkiriπËa z ograjo v Beogradu v viπini 53 tisoË EUR.
•  Ostala manjπa investicijska vlaganja v nepremiËnine so 

v letu 2009 znaπala skupaj 25 tisoË EUR.

Oprema in neopredmetena sredstva

NajveËji deleæ predstavljajo naloæbe v informatizacijo v 
skupni viπini 1.623 tisoË EUR, in sicer v neopredmetena 
sredstva 1.464 tisoË EUR ter 159 tisoË EUR v raËunalniπko 
opremo. Pri neopredmetenih sredstvih gre za pridobitev 
licenc ali pravic v okviru odvisnih druæb Intereuropa IT, 
d.o.o., Koper (1.287 tisoË EUR), Intereuropa, logistiËke uslu-
ge, d.o.o., Zagreb (138 tisoË EUR), ter ostalih odvisnih druæb 
v manjπih zneskih (glej poglavje Razvoj informatizacije 
poslovanja).

Na podroËju transportnih vozil gre za posamiËna vlaganja 
v skupni viπini 619 tisoË EUR (rabljena tovorna vozila, kom-
biji, osebni avtomobili). 

Posebnega pomena je nabava sodobne satelitsko-komu-
nikacijske opreme za tovorna vozila druæbe Intereuropa 
Transport, d.o.o., Koper, v viπini 278 tisoË EUR, za posodo-
bitev in dodatno opremo obstojeËih tovornih vozil pa je 
bilo namenjenih dodatnih 95 tisoË EUR.

Za logistiËni center »ehov-Moskva je bilo med ostalim na-
menjenih 172 tisoË EUR za opremljanje skladiπËa z regali, ki 
se bo nadaljevalo πe v letu 2010, ter 115 tisoË EUR za elek-
trotransformator za celotni center.

Ostala vlaganja v skupnem znesku 315 tisoË EUR se 
nanaπajo na nabavo 9 viliËarjev v viπini 133 tisoË EUR, do-
datno opremo in izolacijo πotora v Beogradu v viπini 71 ti-
soË EUR, skladiπËno opremo raznih druæb v skupni viπini 
37 tisoË EUR (kontejnerji, vrata za skladiπËe in ostalo) ter 
pisarniπko, telekomunikacijsko in drugo opremo v skupni 
viπini 74 tisoË EUR.

Iz naslova prejetih nagrad Sklada republike Slovenije za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in vraËila prispevkov 
iz naslova zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto je 
bila za druæbo Intereuropa d.d. namensko nabavljena raz-
na skladiπËna in pisarniπka oprema (manjπi viliËar, kleπËe 
in koπara za viliËar, klimatske naprave, pohiπtvo, fotokopir-
ni in raËunski stroji ter roËno orodje) v viπini 49 tisoË EUR.

Dodatno so bili v okviru matiËne druæbe Intereuropa d.d., 
Koper, vplaËani stroπki vodenja projekta ISPRO v viπini 625 
tisoË EUR, in sicer kot dolgoroËno odloæeni stroπki razvi-
janja v okviru neopredmetenih sredstev.

Slika 32 |

Primerjava plana in realizacije plana investicijskih vlaganj koncerna 
Intereuropa v letu 2009

Manj ugodne gospodarske razmere 
so vplivale na realizacijo plana 
investicijskih vlaganj koncerna 
Intereuropa v letu 2009.

V letu 2010 predvidevamo investicijska vlaganja na ravni 
koncerna v viπini 8.530 tisoË EUR, od tega 2.700 tisoË EUR 
za zakljuËek gradnje logistiËnega centra »ehov-Moskva in 
1.596 tisoË EUR za razno skladiπËno in ostalo opremo lo-
gistiËnega centra »ehov-Moskva (skupaj 4.296 tisoË EUR) 
ter 1.515 tisoË EUR za naloæbe v informatizacijo koncerna. 
Tako kot v letu 2009 bomo tudi v letu 2010 pred vsako 
pomembnejπo naloæbo pripravili obrazloæitev z analizo 
upraviËenosti oziroma elaborat ekonomske upraviËenosti 
investicije, ki ga bodo obravnavali uprava oziroma organi 
nadzora posamezne druæbe.

V letu 2009 smo se v koncernu 
Intereuropa usmerili k zakljuËku 
pomembnejπih investicijskih projektov 
in najnujnejπih investicij.
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Ekstremnim pogojem 
kljubujemo z bogastvom 
znanja in medsebojnega 
zaupanja.
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raËunovodsko poroËilo skupine intereuropa  
za poslovno leto 2009
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Izjava o odgovornosti uprave

Uprava druæbe je odgovorna za pripravo letnega poroËila druæbe in skupine Intereuropa ter raËunovodskih izkazov ter 
za njihovo poπteno predstavitev vsem interesnim skupinam.

Uprava izjavlja:

•  da so raËunovodski izkazi pripravljeni ob upoπtevanju predpostavke delujoËega podjetja tako za obvladujoËo kot tudi 
za njene odvisne druæbe in nastanka poslovnega dogodka,

•  da dosledno uporablja izbrane raËunovodske usmeritve in ustrezno razkriva morebitne spremembe,
•  da so raËunovodske ocene pripravljene premiπljeno, skladno z naËeli previdnosti in dobrega gospodarja,
•  da so pripravljeni raËunovodski izkazi skladni z veljavno zakonodajo in MSRP.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoæenja tako druæbe kot tudi 
skupine ter za uvedbo vseh tistih, ki prepreËujejo prevare ter omogoËijo odkritje prevar in drugih nepravilnosti. 

V petih letih po poteku obravnavanega poslovnega leta, v katerem je treba davek obraËunati in plaËati, lahko davËne 
oblasti preverijo poslovanje druæbe, kar lahko povzroËi nastanek dodatne obveznosti za plaËilo davka, zamudnih obresti 
in kazni iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb ali drugih davkov oziroma dajatev. Uprava druæbe ni seznanjena z 
dejstvi ali okoliπËinami, ki bi lahko kakorkoli vplivale na pomembno obveznost iz tega naslova.

Koper, 26. februarja 2010 

Uprava druæbe
Mag. Ernest Gortan
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Uvodna pojasnila k pripravi raËunovodskih izkazov 

Skupino Intereuropa sestavlja obvladujoËa druæba Intereuropa d.d. z odvisnimi druæbami. 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 k izdelavi 
skupinskih raËunovodskih izkazov in ima sedeæ na Vojkovem nabreæju 32, 6000 Koper, Slovenija. 

RaËunovodski del letnega poroËila vsebuje raËunovodske izkaze s pojasnili obvladujoËe druæbe in raËunovodske izkaze s 
pojasnili skupine Intereuropa. Vsi raËunovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega 
poroËanja (MSRP). Revizijska druæba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., bo revidirala vsak del posebej in 
izdala dve loËeni revizijski poroËili.
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RaËunovodski izkazi skupine Intereuropa s pojasnili 

V skupinske raËunovodske izkaze so poleg obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. na dan 31. 12. 2009 vkljuËene πe naslednje 
druæbe:

Tabela 1 |

Druæbe skupine Intereuropa d.d. na dan 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Dræava, v 
kateri je sedeæ 
druæbe

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2009

Celotni kapital 
druæbe

PripadajoËi Ëisti 
poslovni izid 

1. 1. - 31. 12. 2009

Druæbe, neposredno odvisne od obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper Slovenija 100,00 3.901 -1.655

Interagent, d.o.o., Koper Slovenija 100,00 761 -7

Intereuropa IT,  d.o.o., Koper Slovenija 100,00 1.938 136

Interzav, d.o.o., Koper Slovenija 71,28 103 46

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 99,96 57.822 235

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 51,00 1.489 115

Intereuropa Skopje, DOO Skopje Makedonija 99,56 1.589 111

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo Bosna in 
Hercegovina

95,77 13.729 63

OOO Intereuropa - East, Moskva Rusija 100,00 19.622 -38.555

AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd Srbija 73,62 7.639 -153

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu Francija 67,60 101 -39

TOV TEK ZTS, Uægorod Ukrajina 66,67 -775 -44

Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf NemËija 90,48 108 -26

Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina Kosovo 90,00 182 55

Zetatrans A.D. Podgorica »rna gora 69,27 22.484 555

TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev Ukrajina 100,00 2.225 -4.664

TOV DDT, Onokivci Ukrajina 100,00 816 -6

Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk, Durres Albanija 100,00 31 3

Druæbe, posredno odvisne od obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.

Intereuropa Transport DOOEL Skopje Makedonija 99,56 -49 -8

Po kapitalski metodi je vkljuËena skupaj obvladovana druæba: 

Skupaj obvladovana druæba

Intereuropa-FLG, d.o.o., Ljubljana Slovenija 50,00 260 48

Glede na primerljivo lansko obdobje je v letoπnjem obravnavanem obdobju v skupino vkljuËena nova odvisna druæba, 
Intereuropa Global Logistics Service Albania shpk, Durres, delujoËa v Albaniji, iz skupine pa je zaradi prodaje izkljuËena 
druæba Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Lebring. 
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Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa od 
1. 1. do 31. 12. 2009 

Tabela 2 |

Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa od 1. 1. do 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

Prihodki od prodaje 1 191.117 257.697

Drugi poslovni prihodki 2 2.319 8.117

Stroπki storitev 3 114.727 165.870

Stroπki dela 4 47.709 51.827

Amortizacija 5 14.330 14.475

Drugi poslovni odhodki 6 67.310 20.446

Poslovni izid iz poslovanja -50.638 13.196

FinanËni prihodki 4.720 8.933

FinanËni odhodki 15.436 18.599

Izid financiranja 7 -10.716 -9.666

Pripoznani rezultat naloæb po kapitalski metodi 8 47 109

Poslovni izid iz rednega poslovanja -61.307 3.639

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja 9 2.625 952

Davek od dobiËka (skupaj z odloæenimi davki) 10 -4.775 903

»isti dobiËek / izguba obdobja -53.907 3.688

»isti dobiËek / neobvladujoËi del 286 429

»isti dobiËek / obvladujoËi del -54.193 3.259

Osnovni in prilagojeni Ëisti dobiËek / izguba na delnico (v EUR) -6,87 0,39 

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Konsolidirani izkaz vseobsegajoËega donosa skupine 
Intereuropa v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

Tabela 3 |

Konsolidirani izkaz vseobsegajoËega donosa skupine Intereuropa v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja -53.907 3.688

Drugi vseobsegajoËi donos 74.166 -12.554

Prevrednotenje zemljiπË na poπteno vrednost 11 96.753 0

Odloæeni davki v preseæku iz prevrednotenja zemljiπË 24 -18.474 0

Prevrednotenje finanËnih naloæb, razpoloæljivih za prodajo na poπteno vrednost  328 -2.437

Prenos preseæka iz prevrednotenja finanËnih naloæb, razpoloæljivih za prodajo  (pri prodaji 
finanËnih naloæb) 

-1.576 -4.251

Odloæeni davki v preseæku iz prevrednotenja za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev 24 255 1.469

Prevedbene teËajne razlike 21 -3.120 -7.335

Celotni vseobsegajoËi donos 21 20.259 -8.866

Celotni vseobsegajoËi donos - neobvladujoËi del 1.555 388

Celotni vseobsegajoËi donos - obvladujoËi del 18.704 -9.254

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Konsolidirani izkaz finanËnega poloæaja skupine Intereuropa 
na dan 31. 12. 2009

Tabela 4 |

Konsolidirani izkaz finanËnega poloæaja skupine Intereuropa na dan 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Sredstva

Opredmetena osnovna sredstva 11 377.910 330.861

Naloæbene nepremiËnine 12 7.025 7.790

Neopredmetena sredstva 13 9.491 8.696

Druga dolgoroËna poslovna sredstva 14 517 134

Odloæene terjatve za davek 24 7.845 2.298

Dana posojila in depoziti 15 80 68

Naloæba v skupaj obvladovano druæbo 17 148 210

Druge finanËne naloæbe 16 3.805 6.528

Skupaj dolgoroËna sredstva 406.821 356.585

Sredstva za prodajo 18 10.180 10.523

Zaloge 203 270

Dana posojila in depoziti 15 2.764 1.888

Druge finanËne naloæbe 5 0

KratkoroËne poslovne terjatve 19 63.080 71.631

KratkoroËne terjatve za davek iz dobiËka 899 2.273

Denarna sredstva 20 5.318 8.508

Skupaj kratkoroËna sredstva 82.449 95.093

Skupaj sredstva 489.270 451.678
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Pojasnila 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Kapital 21

Kapital - obvladujoËi del 178.705 160.010

Osnovni kapital 32.976 32.976

Lastne delnice -180 -180

Rezerve 113.900 54.329

Zadræani dobiËki 32.009 72.885

Kapital - neobvladujoËi del 10.098 9.350

Skupaj kapital 188.803 169.360

Obveznosti

Rezervacije 22 3.804 3.468

DolgoroËna prejeta posojila 23 107.009 88.665

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti 23 2.206 2.447

DolgoroËne poslovne obveznosti 288 889

Odloæene obveznosti za davek 24 18.834 178

Skupaj dolgoroËne  obveznosti 132.141 95.647

KratkoroËna prejeta posojila 23 115.481 131.194

Druge kratkoroËne finanËne obveznosti 23 465 749

KratkoroËne poslovne obveznosti 25 52.325 53.113

KratkoroËne obveznosti za davek iz dobiËka 55 1.615

Skupaj kratkoroËne obveznosti 168.326 186.671

Skupaj obveznosti 300.467 282.318

Skupaj kapital in obveznosti 489.270 451.678

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njim. 

Tabela 4 | nadaljevanje

Konsolidirani izkaz finanËnega poloæaja skupine Intereuropa na dan 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Intereuropa od 
1. 1. do 31. 12. 2009

Tabela 5 |

Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Intereuropa od 1. 1. do 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

Denarni tokovi pri poslovanju

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja -53.907 3.688

Prilagoditve za:

• amortizacijo 14.330 14.475

• slabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev 50.777 12

• dobiËek pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -1.183 -7.034

• odpravo slabega imena 618 0

• izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 49 181

• nedenarne odhodke 704 1.165

• finanËne prihodke -4.720 -8.933

• plaËane slabljene terjatve 965 1.262

• finanËne odhodke 15.436 18.599

• pripoznani rezultat skupaj obvaldovane druæbe po kapitalski metodi -47 -109

• Ëisti denarni tok iz poslovne dejavnosti ustavljenega poslovanja -2.634 -794

• davek iz dobiËka -4.775 903

DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih obratnih sredstev in davki 15.613 23.415

Spremembe Ëistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev 4.730 -1.999

Sprememba zalog 67 -120

Sprememba poslovnih obveznosti -1.776 -2.366

Sprememba rezervacij -336 -57

PlaËani davek iz dobiËka -528 -5.232

Denarna sredstva iz poslovanja 17.770 13.641

Denarni tokovi pri naloæbenju

Prejete obresti 1.803 2.262

Prejete dividende in deleæi v dobiËku 171 661

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin 3.007 3.257

Prilagoditev za Ëisti denarni tok iz ustavljenega poslovanja -227 127

Prejemki iz danih dolgoroËnih posojil 96 3

Prejemki od zmanjπanja kratkoroËnih posojil 0 1.293

Prejemki od prodaje drugih finanËnih sredstev 2.914 5.791

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin -19.669 -60.767

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.197 -1.599

Izdatki za dokup odvisnih druæb -58 -660

Izdatki za dana dolgoroËna posojila in depozite -33 -8

Izdatki za poveËanje danih kratkoroËnih posojil -1.503 0

Izdatki za nakup drugih finanËnih naloæb -6 -617

Denarna sredstva iz naloæbenja -14.702 -50.257
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Pojasnila 2009 2008

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od prejetih dolgoroËnih posojil 75.704 51.216

Prejemki od poveËanja prejetih kratkoroËnih posojil 0 18.561

Prejemki iz izvedenih finanËnih instrumentov 191 258

PlaËane obresti -10.656 -11.994

Izdatki za vraËilo dolgoroËnih posojil -69.534 -15.617

Izdatki za zmanjπanje kratkoroËnih posojil -3.745 0

Izdatki za poravnavo izvedenih finanËnih instrumentov -735 0

IzplaËane dividende -762 -6.590

Denarna sredstva iz financiranja -9.537 35.834

ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 8.508 8.380

TeËajne razlike na denarnih sredstvih 418 243

Denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja -6.051 -539

Denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja 9 2.861 667

KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 20 5.318 8.508

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njim. 

Tabela 5 | nadaljevanje

Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Intereuropa od 1. 1. do 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniπkega kapitala skupine 
Intereuropa za leto 2009

Tabela6 |

Konsolidirani izkaz sprememb lastniπkega kapitala skupine Intereuropa za leto 2009 (v 1000 EUR)

Rezerve

Pojas-
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapitalske 
rezerve

Rezerve 
iz 

dobiËka

Preved-
bene 

rezerve

Rezerve za 
poπteno 

vrednost

Zadræani 
dobiËki

Kapital 
- obvladu-

joËi del

Kapital 
- neobvladu-

joËi del

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 1. 1. 2009 32.976 -180 49.403 12.649 -8.550 827 72.885 160.010 9.350 169.360

Celoten vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 -3.129 76.026 -54.193 18.704 1.555 20.259

»isti poslovni izidi poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 -54.193 -54.193 286 -53.907

Drugi vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 -3.129 76.026 0 72.897 1.269 74.166

Transakcije z lastniki

IzplaËilo dividend oz.deleæev v dobiËku 0 0 0 0 0 0 0 0 -665 -665

Odkup neobvladujoËega deleæa 0 0 0 0 0 0 0 0 -116 -116

Prenos prenesenega Ëistega dobiËka v 
rezerve

0 0 0 38 0 0 -38 0 0 0

Poravnava Ëiste izgube poslovnega leta 0 0 -13.363 0 0 0 13.363 0 0 0

Druge spremembe 0 0 0 0 0 0 -8 -8 -26 -34

KonËno stanje 31. 12. 2009 21 32.976 -180 36.040 12.687 -11.680 76.853 32.009 178.706 10.098 188.803

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Konsolidirani izkaz sprememb lastniπkega kapitala skupine 
Intereuropa za leto 2008

Tabela 7 |

Konsolidirani izkaz sprememb lastniπkega kapitala skupine Intereuropa za leto 2008 (v 1000 EUR)

Rezerve

Pojas-
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapitalske 
rezerve

Rezerve 
iz 

dobiËka

Preved-
bene 

rezerve

Rezerve za 
poπteno 

vrednost

Zadræani 
dobiËki

Kapital 
- obvladu-

joËi del

Kapital 
- neobvladu-

joËi del

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 1. 1. 2008 32.976 0 49.403 12.008 -1.893 6.029 75.620 174.143 12.011 186.154

Celoten vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 -7.311 -5.202 3.259 -9.254 388 -8.866

»isti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 3.259 3.259 429 3.688

Drugi vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 -7.311 -5.202 0 -12.513 -41 -12.554

Transakcije z lastniki

IzplaËilo dividend oziroma deleæev v dobiËku 0 0 0 0 0 0 -4.583 -4.583 -2.023 -6.606

Nakup lastnih delnic 0 -180 0 0 0 0 0 -180 0 -180

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 0 180 0 0 -180 0 0 0

Odkup neobvladujoËih deleæev 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.060 -1.060

Prenos Ëistega poslovnega izida in 
prenesenega Ëistega dobiËka v rezerve

0 0 0 461 0 0 -461 0 0 0

IzplaËilo nagrad Ëlanom uprave in 
nadzornega sveta

0 0 0 0 0 0 -157 -157 0 -157

Druge spremembe kapitala 0 0 0 0 654 0 -613 41 34 75

KonËno stanje 31. 12. 2008 21 32.976 -180 49.403 12.649 -8.550 827 72.885 160.010 9.350 169.360

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Pojasnila h konsolidiranim raËunovodskim izkazom

Druæba Intereuropa d.d. (v nadaljevanju “druæba”) je podjetje s sedeæem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeæa je 
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper. Konsolidirani raËunovodski izkazi skupine za leto, ki se je konËalo 31. decembra 2009, 
vkljuËujejo druæbo in njene odvisne druæbe (skupaj v nadaljevanju ”skupina”) ter deleæ v skupaj obvladovanem podjetju. 
Skupina Intereuropa ponuja celovite logistiËne storitve s podroËja kopenskega, pomorskega in zraËnega prometa ter 
opravlja vse terminalske, carinske in druge logistiËne storitve, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca 
h kupcu.

I. Podlaga za sestavitev 

Izjava o skladnosti

Konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja (MSRP), 
kot jih je sprejela EU.

Uprava druæbe je raËunovodske izkaze potrdila 26. februarja 2010.

Podlaga za merjenje

Konsolidirani raËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se 
upoπteva poπtena vrednost:

•  izvedeni finanËni instrumenti,
•  finanËni instrumenti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid,
•  za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva,
•  zemljiπËa. 

Funkcijska in predstavitvena valuta

Priloæeni konsolidirani raËunovodski izkazi so sestavljeni v EUR, v funkcijski valuti druæbe. Vse raËunovodske informacije, 
predstavljene v EUR, so zaokroæene na tisoË enot. Zaradi zaokroæevanja so v tabelah razkritij moæna odstopanja za +1 
ali -1.

Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo mora pri sestavi raËunovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo 
raËunovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati 
lahko od teh ocen odstopajo. 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritiËnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrπevanja 
raËunovodskih usmeritev in ki najmoËneje vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, so:

•  vrednost dvomljivih terjatev,
•  nadomestljiva vrednost, ki sluæi kot primerjava s knjigovodsko vrednostjo pri preizkusu slabitve sredstev,
•  doba koristnosti amortizirljivih sredstev, 
•  preostala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev,
•  Ërpanje davËnih izgub ter oblikovanje rezervacij v zvezi s pogojnimi obveznostmi,
•  rezervacije za odpravnine in jubilejen nagrade.
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II. Spremembe raËunovodskih usmeritev

(a) Pregled

Skupina od 1. 1. 2009 dalje uporablja spremenjene raËunovodske usmeritve na naslednjih podroËjih:

•  doloËanje in navedba poslovnih odsekov oziroma segmentov,
•  predstavitev raËunovodskih izkazov in
•  merjenje zemljiπË (po modelu prevrednotenja).

(b) Ugotavljanje in predstavljanje poslovnih odsekov oziroma segmentov

Skupina je opredelila poslovne odseke in jih predstavila na podlagi podatkov, ki se posredujejo poslovodstvu, ki je 
odgovorno za sprejemanje odloËitev. Sprememba raËunovodske usmeritve temelji na sprejetju MSRP 8 Poslovni odseki. 
Pred spremembo je skupina poslovne odseke doloËila in predstavila v skladu z MRS 14 PoroËanje po odsekih. Sprememba 
raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na naËin razkrivanja in ne na Ëisti dobiËek na delnico.

Poslovni odsek je sestavni del skupine in opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih pridobiva prihodke in s katerimi 
ima stroπke (vkljuËno s prihodki in stroπki, ki se nanaπajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli skupine. Poslovne 
rezultate tega odseka redno pregleduje vodstveni delavec, ki sprejema odloËitve o virih, ki jih je treba razporediti v 
doloËen odsek, in ocenjuje uspeπnost poslovanja; poslovni odsek je tudi sestavni del podjetja, za katerega so na voljo 
loËeni finanËni podatki. Rezultati odseka, s katerimi je seznanjen vodstveni delavec (direktor), zajemajo tako postavke, ki 
se neposredno pripisujejo odseku, kot tudi postavke, ki se utemeljeno obravnavajo v sklopu odseka. 

(c) Predstavljanje raËunovodskih izkazov

Skupina uporablja spremenjeni MRS 1 Predstavljanje raËunovodskih izkazov (2007), ki je stopil v veljavo na dan 1. 1. 
2009. V skladu s spremembo skupina v konsolidiranem izkazu sprememb lastniπkega kapitala izkazuje vse spremembe 
lastniπkega kapitala, spremembe nelastniπkega dela kapitala pa so razkrite v konsolidiranem izkazu vseobsegajoËega 
donosa. Primerljivi podatki so predstavljeni skladno s spremenjenim standardom. Sprememba raËunovodske usmeritve 
vpliva zgolj na naËin prestavljanja in ne na Ëisti dobiËek na delnico. 

Poleg tega smo spremenili nazive postavk v izkazih in naredili prerazvrstitev postavk v izkazu poslovnega izida in izkazu 
finanËnega poloæaja glede na izkaze v predhodnem letu (temu smo prilagodili tudi primerljive podatke). 

Prerazvrstitev postavk v izkazu poslovnega izida:

•  prihodke od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih odpisanih terjatev ter prihodke iz odpisov poslovnih 
obveznoznosti smo prenesli iz postavke drugih poslovnih prihodkov v postavko finanËnih prihodkov,

•  stroπke materiala smo iz postavke stroπki storitev in materiala prenesli v postavko drugih poslovnih odhodkov in
•  odhodke iz slabitve in odpisov opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev smo prenesli iz postavke 

odpisov vrednosti v postavko drugih poslovnih odhodkov. 
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Tabela 8 |

Prerazvrstitev postavk izkaza poslovnega izida skupine Intereuropa (primerjalni podatki) (v 1000 EUR)

Objavljeni podatki v letnem poroËilu 2008 Prerazvrstitev Podatki po opravljeni prerazvrstitvi

»isti prihodki od prodaje* 265.875 -8.178 Prihodki od prodaje 257.697

Drugi poslovni prihodki 9.498 -1.381 Drugi poslovni prihodki 8.117

Stroπki blaga, materiala in storitev* 188.412 -22.542 Stroπki storitev 165.870

Stroπki dela 51.827 Stroπki dela 51.827

Odpisi vrednosti 18.270

a)  Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

14.668 -193 Amortizacija 14.475

b)  Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 3.602 -3.602

Drugi poslovni odhodki 4.051 16.395 Drugi poslovni odhodki 20.446

Poslovni izid iz poslovanja 12.813 383 Poslovni izid iz poslovanja 13.196

FinanËni prihodki iz deleæev 5.776 -109 FinanËni prihodki 8.933

FinanËni prihodki iz danih posojil 1.475

FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev 1.898 -107

FinanËni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finanËnih naloæb

728 FinanËni odhodki 18.599

FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti 16.004 -1.488

FinanËni odhodki iz poslovnih obveznosti 639

FinanËni odhodki iz poslovnih terjatev 0 2.716

Pripoznani rezultat naloæb po kapitalski metodi 0 109 Pripoznani rezultat naloæb po kapitalski metodi 109

Poslovni izid iz rednega poslovanja 4.591 -952 Poslovni izid iz rednega poslovanja 3.639

*- podatki so prilagojeni za podatke ustavljenega poslovanja

Prerazvrstitev postavk v izkazu finanËnega poloæaja:

•  dolgoroËne aktivne Ëasovne razmejitve smo prenesli iz postavke neopredmetenih sredstev in dolgoroËnih aktivnih 
Ëasovnih razmejitve v postavko drugih dolgoroËnih poslovnih sredstev,

•  kratkoroËne aktivne Ëasovne razmejitve smo vkljuËili v postavko kratkoroËnih poslovnih terjatev,
•  obveznosti za dividende oziroma deleæe v dobiËku smo prenesli iz kratkoroËnih poslovnih obveznosti na kratkoroËne 

finanËne obveznosti.
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Tabela 9 |

Prerazvrstitev postavk izkaza finanËnega poloæaja skupine Intereuropa (primerjalni podatki) (v 1000 EUR)

Objavljeni podatki v letnem poroËilu 2008 Podatki po opravljeni prerazvrstitvi

Neopredmetena sredstva in dolgoroËne aktivne 
Ëasovne razmejitve

8.806 Opredmetena osnovna sredstva 330.861

Opredmetena osnovna sredstva 330.861 Naloæbene nepremiËnine 7.790

Naloæbene nepremiËnine 7.790 Neopredmetena sredstva 8.696

DolgoroËne finanËne naloæbe 6.807 Druga dolgoroËna poslovna sredstva 134

DolgoroËne poslovne terjatve 23

Odloæene terjatve za davek 2.298 Odloæene terjatve za davek 2.298

Dana posojila in depoziti 68

Naloæba v skupaj obvladovano druæbo 210

Druge finanËne naloæbe 6.528

DolgoroËna sredstva 356.585 Skupaj dolgoroËna sredstva 356.585

Sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 10.523 Sredstva za prodajo 10.523

Zaloge 270 Zaloge 270

KratkoroËne finanËne naloæbe 1.888 Dana posojila in depoziti 1.888

KratkoroËne poslovne terjatve 67.353 KratkoroËne poslovne terjatve 71.631

Denarna sredstva 8.508 KratkoroËne terjatve za davek iz dobiËka 2.273

KratkoroËne Ëasovne razmejitve (A»R) 6.551 Denarna sredstva 8.508

KratkoroËna sredstva (Z A»R) 113.971 Skupaj kratkoroËna sredstva 95.093

Kapital 169.360 Kapital 169.360

Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve 3.468 Rezervacije in dolgoroËno odloæeni prihodki 3.468

DolgoroËne finanËne obveznosti 91.112 DolgoroËna prejeta posojila 88.665

DolgoroËne poslovne obveznosti 889 Druge dolgoroËne finanËne obveznosti 2.447

Odloæene obveznosti za davek 178 DolgoroËne poslovne obveznosti 889

Odloæene obveznosti za davek 178

DolgoroËne obveznosti 95.647 Skupaj dolgoroËne  obveznosti 95.647

KratkoroËne finanËne obveznosti 131.476 KratkoroËna prejeta posojila 131.194

KratkoroËne poslovne obveznosti 55.195 Druge kratkoroËne finanËne obveznosti 749

KratkoroËne poslovne obveznosti 53.113

KratkoroËne obveznosti za davek iz dobiËka 1.615

KratkoroËne obveznosti 186.671 Skupaj kratkoroËne obveznosti 186.671

(d) Sprememba usmeritve pri merjenju zemljiπË iz modela nabavne vrednosti v model prevrednotenja

Sprememba modela vrednotenja odraæa realnejπo sliko premoæenja skupine.

Po modelu prevrednotenja merimo zemljiπËa po prevrednotenem znesku, ki je poπtena vrednost na dan prevrednotenja, 
zmanjπana za kasnejπe nabrane izgube zaradi oslabitve. »e se knjigovodska vrednost zemljiπËa poveËa zaradi 
prevrednotenja, se poveËanje pripozna neposrednemu v vseobsegajoËem donosu. »e se knjigovodska vrednost 
zemljiπËa zmanjπa zaradi prevrednotenja, se zmanjπa preseæek iz prevrednotenja pri istem zemljiπËu. »e pa zmanjπanje 
knjigovodske vrednosti presega nabrani preseæek iz prevrednotenja pri istem sredstvu, se razlika v zmanjπanju prenese 
tudi v poslovni izid kot odhodek.
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III. Pomembne raËunovodske usmeritve 

Skupina dosledno uporablja iste usmeritve in raËunovodske politike iz obdobja v obdobje, ki so predstavljene v priloæenih 
konsolidiranih raËunovodskih izkazih. V primeru spremembe usmeritev spremembe razkrijemo. 

Podlaga za konsolidacijo

(a) Odvisne druæbe

Odvisne druæbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladujoËa druæba. Obvladovanje obstaja, ko ima skupina zmoænost 
odloËati o finanËnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju 
vpliva se upoπteva obstoj in uËinek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moË uveljaviti ali zamenjati. 
RaËunovodski izkazi odvisnih druæb so vkljuËeni v konsolidirane raËunovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje 
zaËne, do datuma, ko se to preneha.

Prevzemi s strani druæb, ki so pod skupnim upravljanjem

Poslovne zdruæitve, ki nastanejo na podlagi prenosov deleæev v druæbah, ki so pod skupnim upravljanjem druæbenika, se 
obraËunavajo, kot da bi do prevzema priπlo na zaËetku najzgodnejπe primerjave primerjalnega obdobja ali, Ëe kasneje, 
na dan, ko je priπlo do skupnega upravljanja; zaradi tega se primerjave prenovijo. Prevzeta sredstva in obveznosti se 
pripoznajo po knjigovodski vrednosti, ki je æe prej zapisana v konsolidiranih raËunovodskih izkazih obvladujoËe druæbe. 
Sestavni deli kapitala prevzete druæbe se dodajo sorodnim sestavnim delom kapitala skupine, z izjemo osnovnega 
kapitala prevzete druæbe, ki se pripozna kot del delniπke premije. Denarni vloæek, vplaËan pri prevzemu, se pripozna 
neposredno v postavki kapitala.

Skupaj obvladovana druæba 

Skupaj obvladovana druæba je druæba, katere vsa gospodarska delovanja so pod skupnim obvladovanjem skupine in ki 
so nastala na podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so potrebne soglasne finanËne in poslovne odloËitve. ObraËunavajo 
se po kapitalski metodi. Konsolidirani raËunovodski izkazi zajemajo deleæ skupine v dobiËkih in izgubah skupaj 
obvladovanega podjetja, izraËunan po kapitalski metodi, po opravljeni uskladitvi raËunovodskih usmeritev, od datuma, 
ko se pomemben vpliv zaËne, do datuma, ko se konËa. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije

Pri sestavi konsolidiranih raËunovodskih izkazov so izloËena stanja, nerealizirani dobiËki in izgube, ki izhajajo iz poslov 
znotraj skupine. Nerealizirane izgube se izloËijo na enak naËin kot dobiËki pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

(b)  Tuja valuta

Posli v tuji valuti

Posli, izraæeni v tuji valuti, se preraËunajo v ustrezno funkcijsko valuto druæb znotraj skupine po menjalnem teËaju na 
dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraæene v tuji valuti ob koncu poroËevalskega obdobja, se preraËunajo v 
funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem teËaju. Nedenarna sredstva in obveznosti, izraæene v tuji valuti in 
izmerjene po poπteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem teËaju na dan, ko je doloËena viπina 
poπtene vrednosti. Upoπtevan je referenËni teËaj ECB. 

TeËajne razlike, ki se pojavljajo pri poravnavanju denarnih postavk ali pri prevedbi denarnih postavk po teËajih, drugaËnih 
od tistih, po katerih so bile ob zaËetnem pripoznanju evidentirane v obdobju ali predstavljene v prejπnjih raËunovodskih 
izkazih, pripoznamo v poslovnem izidu (kot prihodke oziroma odhodke) v obdobju, v katerem se pojavijo. 
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RaËunovodski izkazi druæb v tujini

Pri prevedbi raËunovodskih izkazov odvisnih druæb v tujini, ki imajo funkcijsko valuto razliËno od poroËevalne valute 
(EUR), za namene vkljuËitve v skupinske raËunovodske izkaze sredstva in obveznosti ter postavke, izkazane v drugem 
vseobsegajoËem donosu, preraËunamo v poroËevalno valuto skupinskih raËunovodskih izkazov po teËaju na dan 
poroËanja, prihodke in odhodke, izkazane v izkazu poslovnega izida, pa po povpreËnem teËaju za obravnavano obdobje. 
TeËajne razlike, ki nastanejo pri preraËunu, se pripoznajo v drugem vseobsegajoËem donosu (prevedbene rezerve) do 
trenutka odtujitve odvisne druæbe, ko se te teËajne razlike prenesejo v izkaz poslovnega izida. 

Tabela 10 |

Upoπtevani devizni teËaji (v EUR)

Leto 2009 Leto 2008

Dræava Funkcijska 
valuta

KonËni 
teËaj v EUR*

PovpreËni 
teËaj v EUR*

KonËni 
teËaj v EUR*

PovpreËni 
teËaj v EUR*

Avstrija, Francija, NemËija, »rna gora, Kosovo EUR  -  -  -  - 

Rusija RUB  43,2  44,3  41,3  36,7 

Hrvaπka HRK  7,3  7,3  7,4  7,2 

Makedonija MKD  62,1  61,6  60,6  61,7 

Bosna in Hercegovina BAM  2,0  2,0  2,0  2,0 

Srbija RSD  95,0  93,8  89,4  81,2 

Ukrajina UAH  12,0  11,2  9,6  7,6 

Albanija ALL  138,9  131,5  -  - 

* - upoπtevan referenËni teËaj ECB

(c) FinanËni instrumenti

Neizpeljani finanËni instrumenti

VkljuËujejo naloæbe v kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove 
ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.

Na zaËetku se pripoznajo po poπteni vrednosti. ObiËajne nakupe in prodaje finanËnih sredstev pripoznavamo na dan 
trgovanja, to je dan, na katerega se druæba zaveæe kupiti ali prodati sredstvo. Na ta dan pripoznavamo tudi dobiËke ali 
izgube pri odtujitvi finanËnih sredstev. Merjenje po zaËetnem pripoznanju je opisano v nadaljevanju.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki predstavljajo dobroimetje pri bankah in drugih finanËnih inπtitucijah, denarna 
sredstva v blagajni in takoj unovËljive vrednostnice.

ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je opisano v toËki finanËni prihodki in odhodki.

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo 

Po zaËetnem pripoznanju jih merimo po poπteni vrednosti (vkljuËno s stroπki nakupa, ki so direktno povezani z nakupom). 
Spremembe poπtene vrednosti so pripoznane v drugem vseobsegajoËem donosu. Pri odpravi pripoznanja naloæbe se 
nabrani dobiËki in izgube, ki so izkazane v drugem vseobsegajoËem donosu obdobja, prenesejo v poslovni izid. 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizpeljana finanËna sredstva z doloËenimi ali doloËljivimi plaËili, s katerimi se ne trguje na 
delujoËem trgu. Posojila so naloæbe v finanËne dolgove drugih druæb, dræave ali drugih izdajateljev. Terjatve so na 
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premoæenjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od doloËene osebe plaËilo dolga, dobavo stvari 
ali opravitev storitve. Merimo jih po metodi odplaËne vrednosti z uporabo metode veljavne obrestne mere. DobiËek ali 
izgubo pripoznamo v poslovnem izidu, Ëe odpravimo njihovo pripoznanje ali v primeru, da so oslabljeni. 

Neizpeljane finanËne obveznosti

Skupina na zaËetku pripozna finanËne obveznosti na dan njihovega nastanka. FinanËne obveznosti (vkljuËno z 
obveznostmi, doloËenimi po poπteni vrednosti skozi poslovni izid) so na zaËetku pripoznane na datum trgovanja, ko 
skupina postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Skupina odpravi pripoznanje finanËne obveznosti, Ëe so 
obveze, doloËene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

Po zaËetnem pripoznanju se finanËne obveznosti izmerijo po odplaËni vrednosti po metodi veljavnih obresti. 

Osnovni kapital

Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroπki, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic, so izkazani kot 
zniæanje kapitala.

Odkup lastnih delnic ali deleæev 

Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËanega nadomestila, 
vkljuËno s stroπki, ki se neposredno nanaπajo na odkup, pripozna kot sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice ali 
deleæi se izkazujejo kot lastne delnice in se odπtejejo od kapitala.

Dividende

Dividende se pripoznajo med obveznostmi in se izkazujejo ob nastanku poslovnega dogodka. V raËunovodskih izkazih 
skupine jih pripoznamo v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend.

Izpeljani finanËni instrumenti 

Skupina uporablja izpeljane finanËne instrumente za varovanje pred izpostavljenostjo valutnim in obrestnim tveganjem. 

Izpeljani finanËni instrumenti se na zaËetku pripoznajo po poπteni vrednosti; stroπki, povezani s poslom, se pripoznajo 
v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Ob njihovi pridobitvi se pripoznajo po nabavni vrednosti, merijo 
pa se po poπteni vrednosti. DobiËek ali izguba, ki se pojavi pri ponovnem merjenju poπtene vrednosti, se pripozna v 
poslovnem izidu. Skupina uporablja izpeljane finanËne instrumente za varovanje obrestnega tveganja. Poπtena vrednost 
teh instrumentov je doloËena na podlagi vrednotenja izdajatelja teh instrumentov na dan izkaza finanËnega poloæaja in 
predstavlja trenutno ponujeno vrednost tega posla. 

(d) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti 
in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

•  Nabavna vrednost zajema tako zneske, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev, kot tudi usredstvene stroπke 
izposojanja. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo razliËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posamezna 
opredmetena osnovna sredstva. Po zaËetnem pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model 
nabavne vrednosti za zgradbe in opremo ter model prevrednotenja za zemljiπËa. ZemljiπËa merimo po modelu 
prevrednotenja; prevrednoteni znesek je poπtena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjπana za kasnejπe nabrane 
izgube zaradi oslabitve. Skupina letno preverja potrebo po prevrednotenju. Prevrednotenje zemljiπË izvajamo vsakih 5 let.
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»e se knjigovodska vrednost zemljiπËa poveËa zaradi prevrednotenja, se poveËanje pripozna neposrednemu v kapitalu 
kot preseæek iz prevrednotenja. »e se knjigovodska vrednost zemljiπËa zmanjπa zaradi prevrednotenja, se zmanjπa 
preseæek iz prevrednotenja pri istem zemljiπËu. »e pa zmanjπanje knjigovodske vrednosti presega nabrani preseæek 
iz prevrednotenja pri istem sredstvu, se razlika v zmanjπanju prenese tudi v poslovni izid kot odhodek. Preseæek iz 
prevrednotenja zemljiπË, ki je sestavni del vseobsegajoËega donosa, se prenese neposredno na zadræani Ëisti dobiËek, ko 
je pripoznanje sredstva odpravljeno.

ObraËunavanje stroπkov izposojanja 

V primeru sredstev v pripravi, ki so se zaËela usredstvovati na dan 1. januar 2008 ali kasneje, pripiπe skupina stroπke 
izposojanja neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi kot del nabavne vrednosti takega sredstva. 
Stroπki izposojanja vkljuËujejo odhodke za obresti in teËajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, Ëe se obravnavajo 
kot preraËun stroπkov obresti. Drugi stroπki izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, v 
katerem nastanejo.

Kasnejπi stroπki

Stroπki zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega 
sredstva, Ëe je verjetno, da bodo bodoËe gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, ter 
Ëe je nabavno vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroπki so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj 
ko do njih pride. 

Amortizacija

Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe koristnosti vsakega 
posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda najnatanËneje odraæa priËakovan 
vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoπtevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Ocenjene 
dobe koristnosti za tekoËe in primerljivo obdobje so naslednje:

•  zgradbe 20-40 let
•  raËunalniπka oprema 2-4 leta
•  druge naprave in oprema 4-10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poroËanja in po potrebi 
prilagodijo. 

(e) Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva vsebujejo dolgoroËno odloæene stroπke razvijanja, naloæbe v pridobljene pravice do industrijske 
lastnine (v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in druge pravice ter dobro ime prevzete 
druæbe. Dobo amortiziranja in metodo amortiziranja za neopredmeteno dolgoroËno sredstvo s konËno dobo koristnosti 
se preverja najmanj ob koncu poslovnega leta. Neopredmeteno sredstvo izkazujemo po zaËetnem pripoznanju po 
modelu nabavne vrednosti, in sicer po njegovi nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti in 
nabrane izgube zaradi oslabitve. Amortizacijo neopredmetenih sredstev s konËno dobo koristnosti obraËunavamo po 
metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe koristnosti.

Dobro ime

Dobro ime (slabo ime) nastane ob prevzemu odvisnih druæb in skupnih podvigov. Preseæek nabavne vrednosti poslovne 
zdruæitve nad poπteno vrednostjo pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov pripoznamo kot dobro ime. Dobro ime 
se ne amortizira. Namesto tega ga prevzemnik letno preizkuπa za oslabitev. 
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Nakup neobvladujoËih deleæev

Nakupi neobvladujoËih deleæev se obraËunajo kot posli z lastniki kapitala, zato se dobro ime kot posledica tega posla ne 
pripozna. Morebitna razlika se pripozna neposredno v kapitalu.

Kasnejπe merjenje

Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, zmanjπani za morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Raziskovanje in razvijanje

Da bi ocenili, ali znotraj podjetja ustvarjeno neopredmeteno sredstvo zadoπËa sodilom za pripoznavanje, podjetje 
razporedi nastajanje sredstev na:

•  stopnjo raziskovanja in 
•  stopnjo razvijanja.

Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, 
se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

Dejavnosti razvijanja vkljuËujejo naËrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljπih izdelkov in postopkov. 
Stroπek razvijanja se pripozna, Ëe ga lahko zanesljivo izmerimo, Ëe je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, 
Ëe obstaja moænost bodoËih gospodarskih koristi, Ëe skupina razpolaga z ustreznimi viri za dokonËanje razvijanja in 
Ëe ima skupina namen sredstvo uporabiti ali prodati. Pripoznana vrednost porabe zajema stroπke storitev, materiala 
in ostale stroπke, ki jih je mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, ter usredstvene 
stroπke izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Ostala neopredmetena sredstva

Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani skupine, in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po 
nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Kasnejπi stroπki

Kasnejπi izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko poveËujejo bodoËe gospodarske 
koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanaπajo. Vsi ostali stroπki so pripoznani v poslovnem izidu kot 
odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija

Amortizacija se obraËuna od nabavne vrednosti sredstva oz. drugem znesku namesto nabavne vrednosti, zmanjπane za 
preostalo vrednost. 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe 
koristnosti neopredmeteni sredstev, razen dobrega imena, in se zaËne, ko so sredstva na razpolago za uporabo. Ta 
metoda najnatanËneje odraæa priËakovan vzorec uporabe bodoËih gospodarskih koristi, uteleπenih v sredstvu. Ocenjene 
dobe koristnosti za tekoËe in primerljivo leto so naslednje: 

•  patenti in blagovne znamke 3-10 let
•  Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po 

potrebi prilagodijo. 
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(f) Naloæbene nepremiËnine

Naloæbena nepremiËnina je posedovana z namenom, da prinaπa ali poveËuje vrednost dolgoroËne naloæbe ali oboje, 
zato naloæbeno premoæenje povzroËa denarne tokove, ki so moËno odvisni od drugih sredstev, ki jih ima podjetje. To 
razlikuje naloæbeno nepremiËnino od lastniπko uporabljene nepremiËnine, ki skupaj z drugimi sredstvi podjetja sodeluje 
pri proizvajanju in dobavljanju blaga ali opravljanju storitev in s tem povezanimi denarnimi tokovi.

Za doloËitev, ali se nepremiËnina πteje kot naloæbena nepremiËnina, je potrebna presoja. V skupini Intereuropa 
ocenjujemo, da pri nepremiËninah, ki so delno dane v poslovni najem, delno pa jih uporablja Intereuropa d.d. oziroma 
posamezna odvisna druæba, delov nepremiËnine ni mogoËe prodati loËeno (ali dati loËeno v finanËni najem), zato take 
nepremiËnine πtejemo kot opredmetena osnovna sredstva, ki jih uporabljamo pri opravljanju storitev. Kot naloæbene 
nepremiËnine pripoznavamo le tiste nepremiËnine, ki so kot celote dane v najem.

Po zaËetnem pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem naloæbeno nepremiËnino izkazujemo 
po njeni nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek in morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve (enak 
model kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih).
 
(g) Najeta sredstva

Najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastniπtvom sredstva, 
se obravnava kot finanËni najem. Po zaËetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak poπteni 
vrednosti ali, Ëe je ta niæja, sedanji vrednosti najmanjπe vsote najemnin. Po zaËetnem pripoznanju se sredstvo iz 
finanËnega najema amortizira enako kot ostala opredmetena osnovna sredstva. 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in z izjemo naloæbenih nepremiËnin se najeta sredstva ne pripoznajo 
v izkazu finanËnega poloæaja skupine. 

(h) Zaloge

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki 
nabave. Kupna cena se zmanjπa za dobljene popuste. Pri porabi materiala se uporablja metoda tehtanih povpreËnih cen. 

(i) Oslabitev sredstev

FinanËna sredstva

Za finanËno sredstvo, ki ni izkazano po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, se πteje, da je oslabljeno, Ëe obstajajo 
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali veË dogodkov priπlo do zmanjπanja priËakovanih bodoËih 
denarnih tokov iz naslova tega sredstva, in jih je moæno zanesljivo izmeriti. 

Poslovne terjatve do kupcev (terjatve iz naslova opravljenih storitev, iz naslova zamudnih obresti …) slabimo tako, 
da oblikujemo 100-odstotni popravek vrednosti za vse terjatve, starejπe od 180 dni od dneva zapadlosti posamezne 
terjatve, oziroma na podlagi presoje iztræljivosti posameznih terjatev. Pri slabitvi terjatev v toæbah, izvrπbah, steËajih in 
prisilnih poravnavah upoπtevamo oceno poplaËljivosti terjatve (oceno priËakovanih prihodnjih denarnih tokov) glede na 
kategorijo posamezne terjatve.

Odpise terjatve pa izvrπimo na podlagi zakljuËenih steËajnih postopkov, potrjenih prisilnih poravnav, neuspeπnih 
izvrπilnih postopkov in ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Slabitev danih posojil

»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih, izkazanih po odplaËni vrednosti, 
znesek izgube izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo priËakovanih prihodnjih 
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denarnih tokov, razobrestenih po izvirni veljavni obrestni meri. Slabitev se opravi tudi na podlagi presoje poslovodstva 
o neiztræljivosti posameznih posojil. 

Slabitev za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev 

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva slabimo v primeru, Ëe træna cena bodisi veË kot eno leto pada bodisi je 
padec veËji od 20 % nabavne vrednosti naloæbe. Izgube naloæbenih vrednostnih papirjev, ki so razpoloæljivi za prodajo, 
zaradi oslabitve se pripoznajo tako, da se nabrana izguba, ki je pripoznana v drugem vseobsegajoËem donosu obdobja 
in izkazana v preseæku iz prevrednotenja, prenese v izkaz poslovnega izida. Znesek nabrane izgube, ki se odstrani iz 
drugega vseobsegajoËega donosa in pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno poπteno 
vrednostjo, zmanjπana za izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu. Ker za nekatera finanËna 
sredstva nismo mogli zanesljivo ugotoviti poπtene vrednosti, so ta izkazana po nabavni vrednosti.

»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri finanËnih sredstvih, izkazanih po nabavni 
vrednosti, slabimo, v primerih, da je knjigovodska vrednost take finanËne naloæbe na bilanËni preseËni dan za veË kot 
20 % veËja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti celotnega kapitala tistega podjetja, v katerem ima podjetje 
naloæbo, na Ëim bliænji dan, za katerega je moæno pridobiti te podatke. 

NefinanËna sredstva

Skupina ob vsakem datumu poroËanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinanËnih sredstev skupine, razen 
odloæenih terjatev za davke, z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e takπni znaki obstajajo, se oceni 
nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z nedoloËeno dobo 
koristnosti, ki πe niso na voljo za uporabo, se izvede vsakiË na datum poroËanja.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena vrednost, 
zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer tista, ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri uporabi se priËakovani 
prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavËitvijo, ki odraæa 
sprotne træne ocene Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, ki so znaËilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se 
sredstva, ki jih ni mogoËe preskusiti posamiËno, uvrstijo v najmanjπo moæno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne 
tokove iz nadaljnje uporabe in ki so preteæno neodvisna od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar 
ustvarjajoËa enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoËe enote, h katerim se dobro ime 
razporedi, predmet posebnega preizkusa; denar ustvarjajoËe enote, h katerim je dobro ime razporejeno, se zberejo oz. 
zdruæijo tako, da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraæa najniæjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene 
internega poroËanja. Dobro ime, pridobljeno s poslovno zdruæitvijo, se razporedi na denar ustvarjajoËe enote ali skupino 
takπnih enot, za katere se priËakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij zdruæitve. 

Skupna sredstva skupine ne ustvarjajo loËenih denarnih pritokov. »e obstaja znamenje oslabitve skupnega sredstva, se 
doloËi nadomestljiva vrednost tiste denar ustvarjajoËe enote, h kateri skupno sredstvo spada. 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoËe enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo 
nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaæe v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoËi enoti pripozna 
zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjπa knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar 
ustvarjajoËo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega 
sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgube zaradi oslabitve v 
preteklih obdobjih ob koncu poroËevalskega obdobja ovrednoti in tako ugotovi, Ëe je priπlo do zmanjπanja izgube ali ta 
celo veË ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, Ëe je priπlo do spremembe ocen, na podlagi katerih skupina doloËi 
nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do viπine, do katere poveËana knjigovodska 
vrednost sredstva ne preseæe knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odπtetju amortizacijskega odpisa, Ëe pri 
sredstvu v prejπnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.
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(k) DolgoroËna sredstva, razvrπËena med sredstva, namenjena za prodajo

DolgoroËna sredstva (ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti), za katera se priËakuje, da bo njihova 
vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo med sredstva za prodajo, in sicer se 
njihova prodaja predvideva najkasneje v naslednjih dvanajstih mesecih. Prodaja je zelo verjetna, ko poteka celoten naËrt 
in aktiven program za iskanje kupca. Prav tako mora potekati aktivno træenje sredstva in prizadevanje za dosego cene, ki 
ustreza njegovi trenutni poπteni vrednosti. Neposredno pred razvrπËanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede 
ponovna meritev sredstev (ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z raËunovodskimi usmeritvami skupine. 
V skladu s tem se dolgoroËno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali poπteni vrednosti, 
zmanjπani za stroπke prodaje, in sicer tisti, ki je niæja. 

Zaradi posebnih dogodkov in okoliπËin, na katere druæba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, da podjetje 
dosledno izpolnjuje naËrt prodaje sredstva, se lahko obdobje zakljuËka prodaje podaljπa na veË kot eno leto.

»e sredstvo za prodajo ne izpolnjuje veË sodil za uvrstitev v skupino sredstev za prodajo, ga je potrebno prerazvrstiti v 
drugo ustrezno skupino sredstev, in sicer v tisto, v katero je bilo uvrπËeno pred razvrstitvijo med sredstva za prodajo. 

(l) Zasluæki zaposlenih

KratkoroËni zasluæki zaposlenih

Obveze za kratkoroËne zasluæke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkaæejo med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z doloËenim kratkoroËnim zasluækom opravljeno.

(m) Rezervacije

•  Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoËe 
zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogoËajo gospodarske 
koristi. Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljπa ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan izkaza finanËnega 
poloæaja obstojeËe obveze. Pri doseganju najboljπe ocene rezervacije se upoπtevajo tveganja in negotovosti, ki 
neizogibno spremljajo πtevilne dogodke in okoliπËine. Kjer je uËinek Ëasovne vrednosti denarja bistven, je znesek 
rezervacije sedanja vrednost izdatkov, ki so po priËakovanju potrebni za poravnavo obveze. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

•  Druæba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plaËilu jubilejnih 
nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoroËne rezervacije. Druge pokojninske 
obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih bodoËih izplaËil za odpravnine in jubilejne 
nagrade, diskontirane na dan aktuarskega izraËuna. Aktuarski izraËun opravljamo v primeru, da se bistveno spremenijo 
predpostavke, ki jih je uporabil aktuar pri zadnjem aktuarskem izraËunu, ali πtevilo zaposlenih. V vmesnem obdobju 
se rezervacije odpravljajo v viπini dejansko nastalih stroπkov in poveËujejo za povpreËen stroπek na zaposlenega po 
zadnjem aktuarskem obraËunu za novo zaposlene, ki jim v skladu s podjetniπko kolektivno ali drugo pogodbo oziroma 
z zakonskimi predpisi pripadajo odpravnine ob upokojitvi oziroma jubilejne nagrade. IzraËun je z uporabo projicirane 
enote pripravil pooblaπËeni aktuar. IzraËun se dela vsakih 5 let, razen Ëe se πtevilo zaposlenih spremeni za veË kot 15 %.

Rezervacije se pripoznavajo z vraËunavanjem ustreznih stroπkov oziroma odhodkov. Zmanjπujejo pa se neposredno za 
stroπke oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane, kar pomeni, da se v poslovnem letu takπni stroπki 
oziroma odhodki ne pojavijo veË v izkazu poslovnega izida.

Pripoznanje rezervacij se odpravi, kadar so æe izrabljene moænosti, zaradi katerih so bile oblikovane, ali pa ni veË 
potrebe po njih. Iz naslova odprave pripoznanja rezervacij pa pripoznamo prihodke. Na koncu obraËunskega obdobja se 
rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za 
poravnavo obveze.
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(n) dolgoroËni odloæeni prihodki

Med dolgoroËno odloæene prihodke skupina uvrπËa donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za 
pokrivanje doloËenih stroπkov. Namenjene so pokrivanju stroπkov amortizacije teh sredstev oziroma doloËenih stroπkov 
in se porabljajo s prenaπanjem med poslovne prihodke.

(o) Prihodki

Prihodki se pripoznajo, Ëe je verjetno, da bodo druæbi pritekale gospodarske koristi in jih je mogoËe zanesljivo izmeriti. 
Pri tem morajo biti izpolnjeni vsi naslednji kriteriji:

1. znesek prihodkov je mogoËe zanesljivo izmeriti,
2. verjetnost, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v podjetje,
3. stopnjo dokonËanosti posla na dan izkaza finanËnega poloæaja je mogoËe zanesljivo izmeriti,
4. stroπke, ki so se pojavili v zvezi s poslom, in stroπke za dokonËanje posla je mogoËe zanesljivo izmeriti.

Prihodki iz opravljenih storitev

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonËanosti posla ob koncu 
poroËevalskega obdobja. Stopnja dokonËanosti se oceni na podlagi pregleda nastalih stroπkov (pregled opravljenega dela). 

Prihodki od opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokonËanih storitev, navedenih na raËunih ali drugih 
listinah, ali po cenah nedokonËanih storitev glede na stopnjo njihove dokonËanosti. Ocenjujemo, da v primerih, ko 
doloËen posel na dan izkaza finanËnega poloæaja πe ni zakljuËen, ni moæno zanesljivo oceniti, kakπen bo izid posla, zato 
prihodke pripoznavamo le do viπine nastalih neposrednih stroπkov, za katere se priËakuje, da jih bo mogoËe pokriti. 

Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obraËunani davek na dodano vrednost in druge dajatve (na primer carinske 
dajatve), niso sestavina prihodkov od prodaje.

Prihodki od prodaje se v trenutku prodaje zmanjπajo za dane popuste, ki so razvidni iz raËunov ali drugih listin, kasneje 
pa za prodajno vrednost vrnjenih koliËin in pozneje odobrenih popustov.

Dræavne podpore

Dræavne podpore, prejete za kritje stroπkov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo 
zadevni stroπki, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane dræavne podpore se v izkazu poslovnega izida 
pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

(p) Najemi (dano v najem)

PlaËila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. 

Prejeto v najem

Najmanjπa vsota najemnin finanËnega najema se razporedi med finanËne odhodke in zmanjπanje neporavnanega 
dolga. FinanËni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo 
stanje dolga za vsako obdobje. 

(q) FinanËni prihodki in finanËni odhodki

FinanËni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naloæb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo 
razpoloæljivih finanËnih sredstev, spremembe poπtene vrednosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni 
izid, pozitivne teËajne razlike in dobiËke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 
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poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. 
Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delniËarjeva pravica do plaËila, kar 
je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoËe dividende preneha biti povezana z delnico.

FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, negativne teËajne razlike, spremembe poπtene vrednosti finanËnih 
sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finanËnih sredstev in izgube od 
instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroπki izposojanja se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.

Stroπki izposojanja vkljuËujejo odhodke za obresti po metodi efektivnih obresti, finanËne dajatve v zvezi s finanËnimi 
najemi in teËajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, Ëe se obravnavajo kot preraËun stroπkov obresti. Stroπke 
izposojanja, ki jih je mogoËe neposredno pripisati nakupu, gradnji, izdelavi sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti 
takega sredstva. Drugi stroπki izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, v katerem 
nastanejo.

(r) Davek od dobiËka

Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloæeni davek. Davek od dobiËka se izkaæe 
v izkazu poslovnega izida, razen v delu, v katerem se nanaπa na postavke, ki se izkazujejo neposredno v drugem 
vseobsegajoËem donosu in se zato tudi tam izkaæejo.

Odmerjeni davek je obraËunan skladno z veljavno davËno zakonodajo na dan izkaza finanËnega poloæaja. Poslovno leto 
je koledarsko leto, ki je enako davËnemu letu.

Odloæeni davek se izkazuje ob upoπtevanju zaËasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za 
potrebe finanËnega poroËanja in zneskov za potrebe davËnega poroËanja. 

Naslednje zaËasne razlike niso upoπtevane: dobro ime v primeru, da ne gre za davËno priznan odhodek, zaËetno 
pripoznanje sredstev ali obveznosti, ki ne vpliva niti na raËunovodski niti na obdavËljivi dobiËek, in razlike v zvezi z 
naloæbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti viπini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo 
odpravljene v predvidljivi prihodnosti. Nadalje odloæeni davek ni pripoznan za namen obdavËljivih zaËasnih razlik, ki 
nastanejo ob zaËetnem pripoznanju dobrega imena.

Odloæeni davek se izkaæe v viπini, v kateri se priËakuje, da ga bo potrebno plaËati ob odpravi zaËasnih razlik na podlagi 
zakonov, veljavnih ob koncu poroËevalskega obdobja. 

Odloæena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavËljivi 
dobiËek, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe uporabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za davek se zmanjπajo 
za znesek, za katerega ni veË verjetno, da bo mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, povezano s sredstvom.

(s) Ustavljeno poslovanje

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja v skupini, ki je bil odtujen ali razvrπËen med sredstva za prodajo in ki 
predstavlja samostojen pomembnejπi program podroËja ali obmoËja poslovanja, ali je odvisno podjetje, pridobljeno 
izkljuËno z namenom ponovne prodaje. Razvrstitev med ustavitev poslovanja se izvede ob odtujitvi ali takrat, ko so 
izpolnjeni pogoji za razvrstitev med sredstva za prodajo; kar od tega nastopi prej. 

(t) »isti dobiËek na delnico

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobiËkonosnost delnice in popravljeno dobiËkonosnost delnice. 
Osnovna dobiËkonosnost delnice se izraËuna tako, da delimo dobiËek oziroma izgubo, ki pripada navadnim delniËarjem, 
s tehtanim povpreËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu. Popravljeni dobiËek delnice pa se izraËunava s 
prilagoditvijo dobiËka oziroma izgube, ki pripada navadnim delniËarjem, in tehtanega povpreËnega πtevila navadnih 
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delnic v poslovnem letu za uËinek vseh popravljalnih moænostnih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice 
in delniπke opcije za zaposlene. Skupina ne poseduje popravljalnih moænostnih delnic, zato izkazuje enako vrednost 
osnovne in popravljene dobiËkonosnosti delnice. 

(u) PoroËanje po odsekih

Poslovni odsek/segment je sestavni del skupine, ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih dobiva prihodke in s 
katerimi ima stroπke, ki se nanaπajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli iste skupine. Rezultate poslovnih segmentov 
redno pregleduje poslovodstvo, da lahko na njihovi podlagi sprejema odloËitve o virih, ki jih je treba razporediti v doloËen 
odsek, in ocenjuje uspeπnost poslovanja skupine, ter za katerega so na voljo loËeni finanËni podatki.

Za potrebe zunanjih uporabnikov poslovnih informacij se nekateri poslovni odseki zdruæijo v en poslovni odsek, skladno 
s kvantitativnimi pragi, doloËenimi v MSRP 8.

Poleg tako zdruæenega poslovnega segmenta ter ostalih segmentov se v skupinskih raËunovodskih izkazih predstavi 
tudi informacije za:

•  skupino Intereuropa in
•  uskladitve.

Za letno obdobje poroËanja poslovodstvo preveri, ali posamezni poslovni segment izpolnjuje kateregakoli od 
kvantitativnih pragov, ki so doloËeni v MSRP 8, in po potrebi spremeni seznam poslovnih segmentov, za katere poroËa 
loËeno. Po poslovnih segmentih spremljamo informacije o prodaji po kupcih in obsegu poslovanja na predstavljenih 
geografskih obmoËjih.

(v) Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili v veljavo

Poleg mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja, ki so bili sprejeti, kot navedeno v toËki II, obstajajo πe 
standardi, dopolnitve k standardom in pojasnila, ki πe niso veljavni za poroËevalsko poslovno leto, ki se je konËalo 31. 12. 
2009, in tudi niso upoπtevani med pripravo konsolidiranih raËunovodskih izkazov skupine. Ti standardi ne vplivajo na 
sestavljene konsolidirane raËunovodske izkaze skupine. 

Skupina pri sestavi raËunovodskih izkazov ni upoπtevala:

1.  Spremenjen MSRP 3 Poslovne zdruæitve (velja za letna obdobja od 1. julija 2009)

Spremenil se je obseg standarda in tudi razπiril pojem poslov. Spremenjeni standard zajema tudi mnoge ostale 
pomembne spremembe, in sicer:

•  vse postavke kupnine, ki jih prevzemnik prenese, so pripoznane in izmerjene po poπteni vrednosti na datum prevzema, 
vkljuËno z zneskom, katerega plaËilo je odvisno od prihodnjih dogodkov (pogojni del plaËila),

•  naknadna sprememba pogojnega dela plaËila se pripozna v poslovnem izidu,
•  stroπki posla, razen stroπki izdaje delnic in dolga, se obravnavajo kot odhodek na dan nastanka.

Prevzemnik lahko izmeri katerikoli manjπinski deleæ po poπteni vrednosti na datum prevzema (polno dobro ime) ali po 
sorazmernem deleæu poπtene vrednosti opredeljivih sredstev in obveznosti prevzete druæbe na podlagi posel-za-posel.

•  Dopolnjen standard naj se ne bi uporabljal za poslovne zdruæitve pred datumom njegove uveljavitve, saj ne bo vplival na 
raËunovodske izkaze oz. razkrite poslovne zdruæitve, ki so nastale pred datumom uveljavitve spremenjenega standarda.

2.  Spremenjen MRS 27 Konsolidirani in loËeni raËunovodski izkazi (velja za letna obdobja od 1. julija 2009)

Nadalje dopolnjen standard spreminja obravnavanje neobvladujoËega deleæa, izgubo obvladovanja odvisnega podjetja 
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in tudi razporeditev dobiËka ali izgube ter ostalega celotnega dobiËka med obvladujoËim in neobvladujoËim deleæem.

Skupina πe ni zakljuËila analize uËinka tega dopolnila.

3.  Dopolnila k MRS 32 FinanËni instrumenti: Predstavitev - Razvrstitev izdaj delniπkih pravic (v veljavi za letna obdobja od 
1. februarja 2010)

•  V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev doloËenega πtevila lastnih kapitalskih 
instrumentov podjetja v zameno za doloËen znesek v katerikoli valuti kapitalski instrumenti, Ëe podjetje vsem 
svojim obstojeËim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih 
kapitalskih instrumentov.

•  Dopolnila k MRS 32 za skupino niso pomembna, saj v preteklosti skupina ni izdala omenjenih instrumentov.

4.  Dopolnila k MRS 39 FinanËni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje - Pred tveganjem upraviËeno varovane postavke 
(v veljavi za letna obdobja od 1. julija 2010)

•  Dopolnjen standard podrobneje opisuje uporabo obstojeËih naËel, ki doloËajo, ali lahko posebne oblike tveganja 
denarnih tokov ali deli denarnih odraæajo razmerja varovanja pred tveganji. Da bi se odraæalo razmerje varovanja pred 
tveganji, je potrebno tveganja ali dele loËeno pripoznati in izmeriti, vendar pa inflacije ne moremo doloËiti razen v 
omejenih okoliπËinah.

Skupina πe ni zakljuËila analize uËinka tega dopolnila.

5.  OPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev (v veljavi za prvo letno obdobje od 1. aprila 2009)

Pojasnilo je namenjeno druæbam v zasebni lasti v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki se pojavijo pri 
raËunovodskem obravnavanju dogovorov o koncesiji storitev na javno-zasebnem podroËju.

•  OPMSRP 12 za poslovanje skupine ni pomembno, saj nobena druæba iz skupine ni sklenila dogovora o koncesiji storitev. 

6.  OPMSRP 15 Pogodbe za gradnjo nepremiËnin (v veljavi za letna obdobja od 1. januarja 2010)

OPMSRP 15 podrobneje doloËa, da so prihodki, ki izhajajo iz pogodb o gradnji nepremiËnin, pripoznani glede na stopnjo 
dokonËanosti pogodbene dejavnosti v naslednjih primerih:

1.  pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbenih delih skladno z MRS 11.3,
2.  pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu z IAS 18 (npr. druæbi ni potrebno dobavljati gradbenih materialov),
3.  pogodba je namenjena prodaji blaga, prihodki pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z doloËili MRS 18.14.

V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji pripoznanja prihodkov, kot to doloËa 
MRS 18.14 (npr. po konËani gradnji ali po dobavi).

OPMSRP 15 za raËunovodske izkaze skupine ni pomembno, saj podjetje ne nudi storitev na podroËju gradbeniπtva. 

7.  OPMSRP 16 Varovanje Ëistih finanËnih naloæb v poslovanje v tujini pred tveganji (v veljavi za letna obdobja od 1. julija 2009)

Pojasnilo podrobneje doloËa vrsto tveganja, pred katerim se je potrebno zavarovati, katera druæba v skupini sme 
posedovati postavko varovano pred tveganjem, pojasnjuje, ali metoda konsolidacije vpliva na uËinkovitost varovanja in 
tudi obliko, ki jo instrument varovanja zavzame, pa vse do zneskov, ki se ob ukinitvi poslovanja v tujini prerazvrstijo iz 
kapitala v poslovni izid.

•  Skupina πe ni zakljuËila analize uËinka tega novega pojasnila. 
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8.  OPMSRP 17 IzplaËila nedenarnih sredstev lastnikom (v veljavi za letna obdobja predvidoma od 1. novembra 2009)

•  Pojasnilo velja za enostranska izplaËila nedenarnih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom se obveznost izplaËila 
dividende pripozna, ko je dividenda ustrezno odobrena in ni veË predmet presoje podjetja, ter se izmeri po poπteni vrednosti 
izplaËanega sredstva. Knjigovodska vrednost dividende se ponovno izmeri na dan poroËanja, sprememba knjigovodske 
vrednosti pa se pripozna v kapitalu kot prilagoditev zneska izplaËila. Ko je obveznost izplaËila dividende poravnana, se 
morebitna razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende pripozna v poslovnem izidu.

•  Ker pojasnilo velja le od dneva uporabe dalje, ne bo vplivalo na raËunovodske izkaze za obdobja pred datumom 
sprejema pojasnila. Prav tako se pojasnilo nanaπa na bodoËe dividende, ki bodo predmet presoje uprave/druæbenikov, 
zato njegovega uËinka ni mogoËe oceniti.

9.  OPMSRP 18 Prenosi sredstev od odjemalcev (v veljavi za letna obdobja predvidoma od 1. novembra 2009)

•  V skladu s pojasnilom mora podjetje pripoznati preneseno sredstvo po njegovi poπteni vrednosti, Ëe to sredstvo 
kaæe znaËilnosti opredmetenega osnovnega sredstva v skladu z MRS 16, Opredmetena osnovna sredstva. Prav tako 
mora podjetje pripoznati znesek prenosa kot prihodek. »asovni okvir za pripoznanje prihodka je odvisen od dejstev in 
okoliπËin posameznega dogovora.

•  OPMSRP 18 za raËunovodske izkaze skupine ni pomembno, saj ta obiËajno ne prejema sredstev od odjemalcev. 

Potrebno je opozoriti, da je MRSB objavil πtevilne raËunovodske spremembe in pojasnila, ki veljajo za obdobja od 1. januarja 
2009, vendar jih EU do dneva priprave tega dokumenta πe ni potrdila in jih zato ni potrebno izkazovati v skladu z MRS 8.30.

IV. DoloËanje poπtene vrednosti

Glede na raËunovodske usmeritve skupine in razËlenitve je v πtevilnih primerih potrebna doloËitev poπtene vrednosti 
tako finanËnih kot tudi nefinanËnih sredstev in obveznosti. Poπtene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe 
merjenja oziroma poroËanja je skupina doloËila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna 
pojasnila v zvezi s predpostavkami za doloËitev poπtenih vrednosti, so ta navedena v razËlenitvah k posameznim 
postavkam sredstev oziroma obveznostim skupine.

Opredmetena osnovna sredstva

Træna vrednost nepremiËnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremiËnina na dan cenitve in po 
ustreznem træenju izmenjala v premiπljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri Ëemer so 
stranke dobro obveπËene in ravnajo razumno ter neprisiljeno. Za skupino opredmetenih osnovnih sredstev - zemljiπËa 
uporabljamo model prevrednotenja. Po pripoznanju merimo zemljiπËa po prevrednotenem znesku, ki je poπtena 
vrednost na dan prevrednotenja. Prevrednotenje izvajamo vsakih 5 let.

Neopredmetena sredstva

Poπtena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih zdruæitvah, temelji na ocenjeni diskontirani 
bodoËi vrednosti licenËnin, katerih plaËilo zaradi lastniπtva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno.

Zaloge

Poπtena vrednost zalog se doloËi na podlagi njihove priËakovane prodajne vrednosti pri rednem poslovanju, zmanjπane 
za ocenjene stroπke dokonËanja in prodaje ter primeren pribitek glede na koliËino dela, vloæenega v dokonËanje posla in 
prodajo zalog.

Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne papirje

Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v posesti do zapadlosti v plaËilo 
in za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev se doloËa glede na ponujeno nakupno ceno ob koncu poroËevalskega obdobja. 
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Poslovne in druge terjatve

Ocenjujemo, da izkazana vrednost poslovnih terjatev odraæa poπteno vrednost. Vrednost drugih terjatev se izraËuna kot 
sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po træni obrestni meri ob koncu poroËevalskega obdobja.

Izpeljani instrumenti

Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi ponujeni træni ceni ob koncu poroËevalskega obdobja, Ëe je ta na voljo. 
»e ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla in trenutno ponujeno 
vrednostjo rokovnega posla ob upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja. Poπtena vrednost 
obrestne zamenjave je enaka træni ceni na dan poroËanja. 

Osnovne finanËne obveznosti

Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËuna na podlagi sedanje vrednosti bodoËih izplaËil glavnice in obresti, 
diskontirani po træni obrestni meri ob koncu poroËevalskega obdobja. 

V. Obvladovanje finanËnega tveganja

Ob uporabi finanËnih instrumentov je skupina izpostavljena naslednjim tveganjem:

•  kreditno tveganje,
•  likvidnostno tveganje,
•  træno tveganje,
•  poslovno tveganje.

Ta toËka obravnava skupino in njeno izpostavljenost posameznim zgoraj omenjenim tveganjem, njene cilje, usmeritve 
in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj ter njeno ravnanje s kapitalom. Druga kvantitativna razkritja so zajeta 
v nadaljevanju pojasnil h konsolidiranim raËunovodskim izkazom.

Usmeritve upravljanja s tveganji 

Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvira za upravljanje skupine s tveganji. Ustanovljen je bil odbor za 
upravljanje s tveganji, ki je odgovoren za razvoj in nadzor usmeritev upravljanja s tveganji, ki jih je sprejela skupina. 
Naloge odbora za upravljanje s tveganji so sledeËe:

•  priprava poroËil o upravljanju s tveganji v koncernu Intereuropa za upravo matiËne druæbe in za nadzorni svet,
•  opredelitev posameznih vrst tveganj, ki jim je izpostavljen koncern Intereuropa,
•  stalni nadzor oziroma spremljanje kljuËnih tveganj,
•  odkrivanje novih pomembnih tveganj,
•  opredelitev metodologije za merjenje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj,
•  ocenjevanje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj,
•  opredelitev in uveljavitev politike upravljanja s posameznimi vrstami tveganj,
•  priprava predlogov za izvajanje ukrepov za varovanje pred posameznimi vrstami tveganj,
•  sprejemanje sprememb in dopolnitev pravilnika o upravljanju s tveganji ter drugih ustreznih organizacijskih predpisov 

in navodil, povezanih s tveganji,
•  izvajanje vseh drugih nalog in aktivnosti s ciljem obvladovanja tveganj, ki jim je izpostavljen koncern Intereuropa.

Prav tako je bil sprejet pravilnik upravljanja s tveganji v skupini Intereuropa. Usmeritve za upravljanje s tveganji so 
oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se skupina sooËa, na podlagi Ëesar se nato doloËijo 
ustrezne omejitve in kontrole ter spremljajo tveganja in upoπtevanje omejitev. 
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Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje, da bo skupina utrpela finanËno izgubo, Ëe stranka ali pogodbenica, vkljuËena v pogodbo 
o finanËnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev 
skupine do strank.

Poslovne in druge terjatve

Izpostavljenost skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od znaËilnosti posameznih strank. Vendar pa poslovodstvo 
upoπteva tudi demografijo baze strank skupine ter tveganje plaËilne nesposobnosti strank z vidika panoge in dræave, v kateri 
stranka posluje, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, πe zlasti v trenutnih neugodnih gospodarskih razmerah.

Usmeritve so oblikovane tako, da se za vsako pomembnejπo novo stranko izvede analiza njene kreditne sposobnosti, 
preden ji skupina ponudi standardne pogoje plaËila in dobave. Pregled skupine zajema zunanje ocene, Ëe obstajajo. 

Skupina oblikuje popravek za vrednost oslabitve, ki predstavlja viπino ocenjenih izgub iz naslova poslovnih in drugih 
terjatev ter naloæb. Glavna elementa tega popravka vrednosti sta posebni del izgube, ki se nanaπa na posamezna 
pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine podobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale, a πe 
niso opredeljene. 

Garancije

V skladu s svojo usmeritvijo skupina nudi finanËne garancije zgolj odvisnim podjetjem, ki so v veËinski lasti obvladujoËega 
podjetja. 

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je tveganje, da skupina ne bo zmoæna poravnati svojih finanËnih obveznosti, ki jih poravnava z 
denarnimi ali drugimi finanËnimi sredstvi. 

Likvidnost skupina zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku, in sicer 
tako v obiËajnih kot tudi zahtevnejπih okoliπËinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali bi skupina tvegala upad 
svojega ugleda.

Stroπke storitev skupina spremlja po aktivnostih, kar ji pomaga pri spremljanju potreb po denarnih tokovih in optimiziranju 
donosnosti naloæb. Skupina tudi zagotavlja, da ima dovolj denarja oziroma kreditnih linij za kritje poslovnih stroπkov za 
ustrezno dobo, vkljuËno za servisiranje finanËnih obveznosti; slednje pa ne vkljuËuje moænih posledic izjemnih okoliπËin, 
ki jih ni mogoËe predvideti, npr. naravnih katastrof. 

Træno tveganje

Træno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v trænih cenah, kot so devizni teËaji, obrestne mere in lastniπki 
instrumenti, vplivale na prihodke skupine ali na vrednost finanËnih instrumentov. Cilj obvladovanja trænega tveganja 
je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo trænim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobiËka. 

Skupina trguje s finanËnimi instrumenti in prevzema finanËne obveznosti, oboje s ciljem obvladovanja trænih tveganj.

Ob padajoËem trendu gibljive obrestne mere nismo v preteklem letu sklepali obrestnih zamenjav ali drugih izvedenih 
finanËnih instrumentov, s katerimi bi se πËitili pred nihanjem oziroma rastjo gibljive obrestne mere. Vpliv spremembe 
variabilne obrestne mere EURIBOR na izkaz poslovnega izida je prikazan v tabeli Analiza vpliva spremembe obrestne 
mere na dobiËek pred davki.
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Valutnemu tveganju so zlasti izpostavljene druæbe koncerna, ki poslujejo v dræavah zunaj evroobmoËja. Gre predvsem 
za tveganje spremembe deviznih teËajev ruskega rublja, srbskega dinarja, hrvaπke kune in ukrajinskega grivna. Na 
podroËju denarnih tokov iz poslovanja uporabljajo te druæbe naravno varovanje pred tveganjem spremembe deviznega 
teËaja nacionalne valute, kar pomeni usklajevanje prilivov in odlivov v posameznih valutah, tako Ëasovno kot po velikosti, 
ter se ne posluæujejo valutnih terminskih pogodb.

Odprte pa ostajajo devizne pozicije v izkazih finanËnega poloæaja druæb, ki imajo najete kredite v evrih. Pri teh druæbah 
je zelo verjetno, da bo sprememba teËaja nacionalne valute imela visok vpliv na njihovo poslovanje. Med najbolj 
izpostavljenimi je druæba v Rusiji.

Izpostavljenost valutnemu tveganju v druæbah koncerna, ki poslujejo v dræavah evroobmoËja je nizka, saj se denarni tok 
v teh druæbah skoraj v celoti odvija v evrih, zato je tudi vpliv na njihovo poslovanje majhen.

Poslovno tveganje

Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi priπlo zaradi πirokega spektra razlogov, 
povezanih s procesi, ki potekajo v skupini, osebjem, tehnologijo in infrastrukturo, pa tudi kot posledica zunanjih dejavnikov, 
ki niso povezani s kreditnim, trænim in likvidnostnim tveganjem, kot so med drugim tveganja, ki izhajajo iz pravnih in 
regulatornih zahtev ter sploπno sprejetih korporacijskih standardov. Poslovna tveganja izhajajo iz celotnega poslovanja 
skupine. Cilj skupine je upravljanje poslovnih tveganj na takπen naËin, da se vzpostavi ravnoteæje med izogibanjem 
finanËnim izgubam in πkodo, ki bi bila povzroËena ugledu skupine, in med celotno stroπkovno uËinkovitostjo, prav tako 
pa tudi izogibanje takπnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma omejujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost. 
KljuËno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor poslovnega tveganja nosi viπje poslovodstvo vsake od 
poslovnih enot. 

Upoπtevanje standardov skupine je podprto s programom rednih pregledov s strani sluæbe notranje revizije. O rezultatih 
pregledov, ki jih izvede sluæba notranje revizije, se ta pogovori s poslovodstvom tiste poslovne enote, na katero se 
rezultati nanaπajo, povzetke pa posreduje poslovodstvu skupine in revizijski komisiji.

Upravljanje s kapitalom

Nadzorni svet spremlja vse pomembnejπe kazalce donosnosti kapitala skupine, spremlja tudi viπino dividend, izplaËanih 
navadnim delniËarjem. Trenutno imajo zaposleni v lasti 6,4 % navadnih delnic druæbe. 

Niti obvladujoËa druæba niti njene odvisne druæbe niso predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih doloËili zunanji organi.

VI. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov skupine prikazuje gibanje pritokov in odtokov, upoπtevajoË posredno metodo v obraËunskem 
obdobju, ter pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev. Pri sestavi raËunovodskega izkaza so upoπtevani podatki 
konsolidiranega izkaza poslovnega izida za leto 2009, postavk konsolidiranih izkazov finanËnega poloæaja skupine na 
dan 31. 12. 2009 in 31. 12 .2008 ter dodatnih potrebnih podatkov.
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Pojasnila h konsolidiranemu raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida

Pojasnilo 1: Prihodki od prodaje

Tabela 11 |

Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)

2009 2008

Prihodki od prodaje 191.117 257.697

Skupina je ustvarila prihodke od prodaje v viπini 191.117 tisoË EUR.

Pojasnilo 2: Drugi poslovni prihodki

Tabela 12 |

Drugi poslovni prihodki (v 1000 EUR)

2009 2008

DobiËek od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 1.183 7.034

Prihodki od odprave rezervacij 324 522

Ostali poslovni prihodki 813 561

Skupaj drugi poslovni prihodki 2.319 8.117

V primerjalnem letu je skupina dosegla viπje druge poslovne prihodke zaradi prenosa opredmetenih osnovnih sredstev 
hrvaπke odvisne druæbe v stvarni vloæek finanËne naloæbe z namenom njene odtujitve.

Pojasnilo 3: Stroπki storitev

Tabela 13 |

Stroπki storitev (v 1000 EUR)

2009 2008

Direktni stroπki 91.276 136.505

Telefonski stroπki 1.473 1.813

Stroπki vzdræevanja 5.037 5.794

Zavarovalne premije 2.016 2.023

Stroπki izobraæevanja 190 297

Ostali stroπki storitev 14.734 19.438

Skupaj stroπki storitev 114.727 165.870

Direktni stroπki predstavljajo tiste stroπke, ki so neposredno povezani z opravljanjem storitev.
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Pojasnilo 4: Stroπki dela

Tabela 14 |

Stroπki dela (v 1000 EUR)

2009 2008

Stroπki plaË 33.876 36.479

Stroπki socialnih zavarovanj 6.636 7.900

Drugi stroπki dela: 7.196 7.448

regres 1.215 1.425

prevoz in prehrana 3.452 3.710

ostali stroπki dela 2.529 2.313

Stroπki dela 47.709 51.827

Skupina je dosegla niæjo vrednost stroπkov dela, in sicer 47.709 tisoË EUR, v preteæni meri zaradi manjπega πtevila 
zaposlenih kakor v primerjalnem obdobju.

Pojasnilo 5: Amortizacija

Tabela 15 |

Amortizacija (v 1000 EUR)

2009 2008

Amortizacija neopredmetenih sredstev 660 853

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin 13.670 13.622

Skupaj amortizacija 14.330 14.475

Pojasnilo 6: Drugi poslovni odhodki

Tabela 16 |

Drugi poslovni odhodki (v 1000 EUR)

2009 2008

Stroπki materiala 11.175 15.316

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 49 181

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev 50.777 12

Odprava dobrega imena 618 0

Odhodki za udeleæbo delavcev v dobiËku 0 886

Prispevki za mestno zemljiπËe in podobni odhodki 2.042 1.015

Ostali poslovni odhodki 2.649 3.036

Skupaj drugi poslovni odhodki 67.310 20.446

Vrednost slabitve osnovnih sredstev je bistveno prispevala k dvigu kategorije drugih poslovnih odhodkov. 

Skupina je pripoznala slabitev nepremiËnin, v skupnem znesku 50.777 tisoË EUR, ki se nahajajo v naslednjih dræavah:

•  v Rusiji 43.505 tisoË EUR
•  v Ukrajini 5.653 tisoË EUR
•  na Hrvaπkem 1.614 tisoË EUR
•  v Sloveniji 5 tisoË EUR
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Pojasnilo 7: FinanËni prihodki in odhodki

Tabela 17 |

FinanËni prihodki in odhodki (v 1000 EUR)

2009 2008

Prihodki od obresti 1.185 1.628

Prihodki iz dividend in deleæev v dobiËku drugih 62 533

DobiËki pri prodaji finanËnih naloæb 1.579 5.134

Prihodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov 684 258

Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih odpisanih terjatev 965 1.262

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 246 118

Skupaj finanËni prihodki 4.720 8.933

Odhodki za obresti 9.758 11.306

FinanËni odhodki iz oslabitev in odpisov  finanËnih naloæb 682 728

Odhodki iz izvedenih finanËnih inπtrumentov 693 2.699

Neto teËajne razlike 1.321 1.150

Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev 2.982 2.716

Skupaj finanËni odhodki 15.436 18.599

Izid financiranja -10.716 -9.666

Pojasnilo 8: Pripoznani rezultat po kapitalski metodi

Rezultat skupaj obvladovane druæbe Intereuropa-FLG, d.o.o., Letaliπka 35, Ljubljana, katere 50-odstotni deleæ poseduje 
skupina, je v letu 2009 znaπal 47 tisoË EUR.

Pojasnilo 9: Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja

Skupina je dosegla pozitiven poslovni izid iz ustavljenega poslovanja (odplaËni prenos dela obvladujoËe druæbe (filiale 
UPS)) v viπini 2.625 tisoË EUR.

Tabela 18 |

Izid ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

JanuarŸmaj 
2009

JanuarŸdecember 
2008

Prihodki 2.821 8.178

Odhodki 2.435 7.226

Poslovni izid 386 952

DobiËek od odtujitve 2.239 0

DobiËek obdobja 2.625 952
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Tabela 19 |

Denarni tokovi iz ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

JanuarŸmaj 
2009

JanuarŸdecember 
2008

»isti denarni tok iz poslovne dejavnosti 2.634 794

»isti denarni tok naloæbenja 227 -127

»isti denarni tok iz ustavljenega poslovanja 2.861 667

Tabela 20 |

Sredstva in obveznosti iz ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

31. 5. 2009 31. 12. 2008

Opredmetena osnovna sredstva 0 249

Neopredmetena sredstva 0 4

KratkoroËne poslovne terjatve 962 1.472

Rezervacije 4 4

KratkoroËne poslovne obveznosti 552 1.053

Razlika med sredstvi in obveznostmi 406 667

Pojasnilo 10: Davek od dobiËka (odmerjeni davek in odloæeni davek)

Ugotovljena davËna obveznost skupine za davËno leto 2009 je 342 tisoË EUR. NajveËji del davËne obveznosti odpade 
na hrvaπko in Ërnogorsko odvisno druæbo. ObdavËljive in odbitne zaËasne razlike so izkazane v prihodkih iz odloæenih 
davkov v vrednosti 5.117 tisoË EUR.

Tabela 21 |

Prilagoditev na efektivno davËno stopnjo (v 1000 EUR)

2009 2008

Davek 342 2.598

Odloæeni davek -5.117 -1.695

Skupaj davek iz dobiËka -4.775 903

DobiËek pred obdavËitvijo -58.683 4.591

Davek, obraËunan po predpisani stopnji -12.233 661

Davek od davËno nepriznanih odhodkov 7.820 1.504

Davek od davËnih olajπav -133 -230

Davek od prihodkov, ki zmanjπujejo davËno osnovo -334 -1.030

Davek od ostalih postavk 105 -2

Skupaj davek iz dobiËka -4.775 903

Efektivna davËna stopnja -8,14 % 19,67 %
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Pojasnila h konsolidiranemu izkazu finanËnega poloæaja na 
dan 31. 12. 2009

Pojasnilo 11: Opredmetena osnovna sredstva

Tabela 22 |

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

ZemljiπËa Zgradbe Druge 
naprave in 

oprema

Oprema v 
finanËnem 

najemu

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 
opredme-

tenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 73.756 199.355 65.926 7.223 70.924 6.208 423.393

Nabava 0 0 0 0 18.468 328 18.796

Usredstveni stroπki financiranja 0 0 0 0 3.461 0 3.461

Aktiviranje 430 68.695 2.938 51 -72.114 0 0

Odtujitve -67 -8 -8.452 -757 0 0 -9.284

Odpis 0 -1.001 0 0 0 0 -1.001

Prenosi 206 205 0 0 5.369 -5.369 411

Okrepitve 96.753 0 0 0 0 0 96.753

TeËajne razlike -2.036 112 -349 -5 -3.891 -391 -6.560

Stanje 31. 12. 2009 169.042 267.358 60.063 6.512 22.217 776 525.969

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 0 -51.357 -40.091 -1.084 0 0 -92.532

Amortizacija 0 -5.754 -6.609 -1.067 0 0 -13.430

Odtujitve 0 4 6.969 707 0 0 7.680

Oslabitve -24.691 -21.290 0 0 -3.795 0 -49.776

Stanje 31. 12. 2009 -24.691 -78.397 -39.731 -1.444 -3.795 0 -148.059

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 73.756 147.998 25.835 6.139 70.924 6.208 330.861

Stanje 31. 12. 2009 144.351 188.961 20.332 5.068 18.422 776 377.910

Tabela 23 |

Okrepitve zemljiπË skupine (v 1000 EUR)

2009

Intereuropa d.d., Koper 70.847

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 17.139

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 4.080

AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd 4.687

Skupaj 96.753

V letu 2009 je imelo najveËji vpliv na poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev prevrednotenje zemljiπË na poπteno 
vrednost (96.753 tisoË EUR), ki je bilo na podlagi spremembe raËunovodske usmeritve prviË izvedeno v tem letu. Slabitve 
v znesku 50.777 tisoË EUR vsebujejo slabitev nepremiËnin (49.776 tisoË EUR) in odpis vrednosti projektne dokumentacije 
namenjene dokapitalizaciji ukrajinske druæbe (1.001 tisoË EUR). Cenitev nepremiËnin je opravil neodvisni cenilec v 
zadnjem kvartalu poslovnega leta. Pri cenitvi zemljiπË je bila uporabljena metoda primerljivih prodaj.
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Tabela 24 |

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 (v 1000 EUR)

ZemljiπËa Zgradbe Druge 
naprave in 

oprema

Oprema v 
finanËnem 

najemu

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 
opredme-

tenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 75.662 180.830 65.463 3.832 40.986 1.193 367.966

Nabava 0 0 0 0 59.879 6.387 66.266

Usredstveni stroπki financiranja 0 0 0 0 10.172 0 10.172

Aktiviranje 2.254 20.635 6.040 3.438 -32.367 0 0

Odtujitve -279 -630 -4.308 -47 -31 0 -5.294

Prenosi 99 2.019 -196 0 606 -606 1.922

TeËajne razlike -3.980 -3.499 -1.073 0 -8.321 -766 -17.639

Stanje 31. 12. 2008 73.756 199.355 65.926 7.223 70.924 6.208 423.393

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2008 0 -45.813 -36.701 -366 0 0 -82.880

Amortizacija 0 -4.984 -7.477 -765 0 0 -13.226

Odtujitve 0 119 3.598 47 0 0 3.764

Prenosi 0 -808 199 0 0 0 -609

TeËajne razlike 0 129 290 0 0 0 419

Stanje 31. 12. 2008 0 -51.357 -40.091 -1.084 0 0 -92.532

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2008 75.662 135.017 28.762 3.466 40.986 1.193 285.086

Stanje 31. 12. 2008 73.756 147.998 25.835 6.139 70.924 6.208 330.861

Usredstveni stroπki izposojanja so v letu 2009 znaπali 3.461 tisoË EUR (od tega 155 tisoË EUR obresti in 3.306 tisoË EUR 
teËajne razlike). Usredstvovalna obrestna mera znaπa 4,28 %. 

Knjigovodska vrednost nepremiËnin pod hipoteko na dan 31. 12. 2009 znaπa 171.972 tisoË EUR, in sicer odpade na zemljiπËa 
96.505 tisoË EUR in zgradbe 75.467 tisoË EUR.
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Pojasnilo 12: Naloæbene nepremiËnine

Tabela 25 |

Gibanje naloæbenih nepremiËnin v letu 2009 (v 1000 EUR)

2009 2008

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 10.030 18.197

Nabava 0 4

Odtujitve 0 -7

Prenosi -562 -8.164

Stanje 31. 12. 9.468 10.030

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. -2.240 -5.366

Amortizacija -240 -396

Prenosi 37 3.522

Stanje 31. 12. -2.443 -2.240

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 7.790 12.831

Stanje 31. 12. 7.025 7.790

Tabela 26 |

Prihodki in odhodki od naloæbenih nepremiËnin (v 1000 EUR)

2009 2008

A. Prihodki od najemnin od naloæbenih nepremiËnin 1.664 1.671

B. Neposredni  poslovni odhodki, ki so ustvarili prihodke od naloæbenih nepremiËnin -748 -797

C. DobiËek ob prodaji naloæbenih nepremiËnin 0 61

Skupaj (A+B+C) 916 935

Træne vrednosti naloæbenih nepremiËnin so, kljub padcu vrednosti na nepremiËninskem trgu, v letu 2009 ohranile 
viπjo vrednost v primerjavi z njihovo knjigovodsko vrednostjo na dan 31. 12. 2009, zato smo presodili, da ne obstajajo 
indikatorji morebitne slabitve. Na dan poroËanja je træna vrednost naloæbenih nepremiËnin 12.424 tisoË EUR. 

Pojasnilo 13: Neopredmetena sredstva 

V letu 2009 smo odpravili dobro ime v viπini 618 tisoË EUR, ki se nanaπa na dobro ime, nastalo ob prevzemu druæbe ITAR 
d.o.o., Zagreb, ki je bila v letu 2009 pripojena k druæbi Intereuropa, logistiËke uskuge, d.o.o., Zagreb. V viπini 5 tisoË EUR 
pa smo odpravili dobro ime, ki se je nanaπalo na prevzeto druæbo Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Lebring. ki 
smo jo v letu 2009 odtujili. Pri preizkusu slabitve dobrega imena predstavlja 89 % vrednosti dobrega imena dobro ime, 
ki izvira iz bosanske odvisne druæbe, Intereuropa RTC d.d. Kot denar ustvarjajoËo enoto smo upoπtevali druæbo. Osnova 
za izraËun so naËrtovane vrednosti prodaje vobdobju 2010-2014, v katerih smo predvideli povpreËno πtiriodstotno letno 
rast prodaje. Pri izraËunu smo uporabili 15,54-odstotno diskontno stopnjo, ki predstavlja tehtano povpreËje stroπka 
kapitala. Na osnovi diskontiranih denarnih tokov smo ugotovili, da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoËe enote 
presega njihovo knjigovodsko vrednost, vkljuËno z dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.
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Tabela 27 |

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

DolgoroËne 
premoæenjske pravice 

Dobro ime DolgoroËno odloæeni 
stroπki razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 5.995 2.050 3.204 11.249

Nabava 1.466 0 625 2.091

Odtujitve odvisne druæbe -7 -5 0 -12

Prenosi 28 0 -28 0

Odprava 0 -618 0 -618

TeËajne razlike 5 -3 -8 -6

Stanje 31. 12. 2009 7.487 1.424 3.793 12.704

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 -2.431 0 -122 -2.553

Amortizacija -660 0 0 -660

Prenosi -3 0 3 0

Stanje 31. 12. 2009 -3.094 0 -119 -3.213

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 3.565 2.050 3.082 8.696

Stanje 31. 12. 2009 4.393 1.424 3.674 9.491

Odprava dobrega imena v viπini 618 tisoË EUR je posledica pripojitve druæbe Itar d.o.o., Zagreb k hrvaπki matiËni druæbi.

DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja predstavljajo v preteæni meri vlaganja v razvoj informacijske reπitve za podporo 
celovitih logistiËnih storitev, ki v letu 2009 πe niso aktivirana.

Tabela 28 |

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2008 (v 1000 EUR)

DolgoroËne 
premoæenjske pravice 

Dobro ime DolgoroËno odloæeni 
stroπki razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 5.963 2.045 2.254 10.262

Nabava 521 5 959 1.485

Odtujitve -488 0 0 -488

TeËajne razlike -1 0 -9 -10

Stanje 31. 12. 2008 5.995 2.050 3.204 11.249

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2008 -2.080 0 -107 -2.187

Amortizacija -838 0 -15 -853

Odtujitve 487 0 0 487

Stanje 31. 12. 2008 -2.431 0 -122 -2.553

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2008 3.884 2.045 2.147 8.075

Stanje 31. 12. 2008 3.564 2.050 3.082 8.696

Skupina nima pravnih omejitev za razpolaganje z neopredmetenimi sredstvi.
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Pojasnilo 14: Druga dolgoroËna poslovna sredstva

Druga dolgoroËna poslovna sredstva se skoraj v celoti nanaπajo na razmejene stroπke izposojanja (stroπki, ki nastajajo 
v zvezi s posojilnimi pogodbami, na primer nadomestila, plaËana zastopnikom, svetovalcem …), katere prenaπamo med 
odhodke sorazmerno s preteËenim obdobjem in glede na neodplaËni del glavnice.

Pojasnilo 15: Dana posojila in depoziti

Tabela 29 |

Sestava posojil in depozitov (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila in depoziti 80 68

• dana posojila 73 60

• depoziti 7 8

KratkoroËna dana posojila in depoziti 2.764 1.888

• dana posojila 898 727

• depoziti 1.866 1.161

Skupaj dana posojila 2.844 1.956

Tabela 30 |

Gibanje danih dolgoroËnih posojil (v 1000 EUR)

2009 2008

ZaËetno stanje 68 169

Nova posojila 33 1

Prenos na kratkoroËni del 4 85

OdplaËila 7 13

KonËno stanje 80 68

Tabela 31 |

DolgoroËna dana posojila po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zapadlost od 1 do 2 let 13 15

Zapadlost od 2 do 3 let 10 0

Zapadlost od 3 do 4 let 9 1

Zapadlost od 4 do 5 let 9 1

Zapadlost nad 5 let 32 43

Skupaj 73 60

PovpreËna efektivna obresta mera za dolgoroËna dana posojila je 5,46 %.
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Tabela 32 |

DolgoroËna dana posojila glede na zavarovanje (brez depozitov) (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 40 60

Nezavarovane 33 0

Skupaj 73 60

Tabela 33 |

KratkoroËna dana posojila glede na zavarovanje (brez depozitov) (v 1000 EUR)

2009 2008

Na podlagi menic 0 375

Na podlagi drugih vrst zavarovanja 898 352

Skupaj 898 727

PovpreËna efektivna obrestna mera za kratkoroËna dana posojila je 7,95 %.

Pojasnilo 16: Druge finanËne naloæbe 

Naloæbe v pridruæeno druæbo

Tabela 34 |

Gibanje naloæbe v pridruæeno druæbo (v 1000 EUR)

2009 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 0 64

PoveËanje

Nakupi 0 400

Prenosi 0 0

Skupaj poveËanja 0 400

Zmanjπanje

Prodaja 0 400

Prevrednotenje na poπteno vrednost 0 0

Prenosi 0 0

TeËajne razlike 0 0

Izguba po kapitalski metodi 0 64

Skupaj zmanjπanja 0 464

Stanje na dan 31. 12. 0 0
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Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva

Tabela 35 |

Gibanje za prodajo razpoloæljivih sredstev (v 1000 EUR)

2009 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 2009 6.528 13.462

PoveËanje

Nakupi 64 216

Prenosi 0 128

Prevrednotenje na poπteno vrednost 328 0

Skupaj poveËanja 392 344

Zmanjπanje

Prodaja -2.910 -4.580

Prevrednotenje na poπteno vrednost -146 -2.566

Prenosi  -58 -128

TeËajne razlike 0 -4

Skupaj zmanjπanja -3.115 -7.278

Stanje na dan 31. 12. 2009 3.805 6.528

DobiËek pri prodaji za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev v letu 2009 znaπa 1.576 tisoË EUR. 

Na dan 31. 12. 2009 skupina nima zastavljenih finanËnih sredstev kot varπËine za obveznosti, pripoznane v izkazu 
finanËnega poloæaja, niti za pogojne obveznosti.

Pojasnilo 17: Skupaj obvladovana druæba

Druæba Intereuropa d.d. ima 50-odstotni deleæ v skupaj obvladovani druæbi Intereuropa-FLG, d.o.o., Ljubljana.

Tabela 36 |

Gibanje naloæbe v skupaj obvladovano druæbo v letih 2009 in 2008 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 210 190

PoveËanje

Nakupi 0 0

Prevrednotenja na poπteno vrednost 0 0

DobiËek po kapitalski metodi 47 109

Skupaj poveËanja 47 109

Zmanjπanje

Prodaja 0 0

Prevrednotenje na poπteno vrednost 0 0

Prenosi  0 0

IzplaËilo dobiËkov -109 -89

Skupaj zmanjπanja -109 -89

Stanje na dan 31. 12. 148 210
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Tabela 37 |

Sredstva, obveznosti, prihodki in odhodki skupaj obvladovane druæbe (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Sredstva 2.732 3.195

DolgoroËna sredstva 25 33

KratkoroËna sredstva 2.707 3.162

Obveznosti 2.732 3.195

Kapital 260 384

DolgoroËne obveznosti 33 30

KratkoroËne obveznosti 2.439 2.781

Prihodki 13.775 21.784

Odhodki (skupaj z davkom iz dobiËka) 13.680 21.565

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 95 219

Pojasnilo 18: Sredstva za prodajo

Tabela 38 |

Sredstva za prodajo (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Opredmetena osnovna sredstva za prodajo 3.942 4.332

FinanËna sredstva za prodajo 6.238 6.191

Skupaj sredstva za prodajo 10.180 10.523

Sredstva za prodajo so izkazana po knjigovodski vrednosti, ki je niæja od predvidene prodajne vrednosti, zmanjπane za 
predvidene stroπke prodaje. Prodaja teh sredstev je predvidena v letu 2010, in sicer gre v preteæni meri za nepremiËnine 
v matiËni druæbi v viπini 3.684 tisoË EUR in finanËne naloæbe hrvaπke odvisne druæbe v viπini 6.238 tisoË EUR. 

Pojasnilo 19: KratkoroËne poslovne terjatve 

Tabela 39 |

KratkoroËne poslovne terjatve (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 45.393 54.301

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 17.687 17.330

Skupaj kratkoroËne poslovne terjatve 63.080 71.631

Tabela 40 |

Odpisanost terjatev do kupcev (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (bruto) 51.785 59.514

B. Popravek vrednosti terjatev 6.392 5.213

Neodpisana vrednost (A - B) 45.393 54.301

Odpisanost terjatev (B / A) 12,34% 8,76%
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Tabela 41 |

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev (v 1000 EUR)

2009 2008

Popravek terjatev na dan 1. 1. 2009 5.213 5.953

- odpisane terjatve -42 -1.165

- izterjane terjatve in popusti -476 -772

+ dodatno poveËanje popravka vrednosti 1.697 1.197

KonËno stanje popravka 31. 12. 2009 6.392 5.213

UËinek popravka vrednosti terjatev, nastalega v letu 2009, je predstavljen v kategoriji odhodki iz naslova popravkov 
vrednosti in odpisov terjatev, predstavljeni v pojasnilu 7. Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev 
so znaπali 2.982 tisoË EUR, popravek vrednosti terjatev je znaπal 1.697 tisoË EUR, razliko pa predstavljajo direktni odpisi.

Tabela 42 |

Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev po zapadlosti (v 1000 EUR)

Bruto vrednost 
31. 12. 2009

Popravek vrednosti 
31. 12. 2009

Bruto vrednost 
31. 12. 2008

Popravek vrednosti 
31. 12. 2008

Nezapadlo 30.109 0 31.566 0

Zapadlo od 0 do 30 dni 7.795 71 13.173 5

Zapadlo od 31 do 90 dni 4.611 89 7.099 27

Zapadlo od 91 do 180 dni 2.179 396 1.766 14

Zapadlost nad 181 7.091 5.836 5.912 5.167

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 51.785 6.392 59.516 5.213

VeËji del terjatev, zapadlih nad 181 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvrπbe, toæbe, steËaje, prisilne poravnave).

Izpostavljenost razliËnim tveganjem 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 specializiranih 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).

Pojasnilo 20: Denarna sredstva

Denarna sredstva znaπajo 5.318 tisoË EUR. Sestavljajo jih sredstva na raËunih, depoziti na odpoklic in denarna sredstva v 
blagajni. Vzroke poveËanj in zmanjπanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2009 prikazuje izkaz denarnih tokov.

Pojasnilo 21: Kapital

Kapital skupine znaπa 188.803 tisoË EUR in odpade na obvladujoËi del v znesku 178.705 tisoË EUR, na neobvladujoË del pa 
10.098 tisoË EUR. Gibanje postavk kapitala v letu 2009 je pojasnjeno v izkazu sprememb lastniπkega kapitala.

Osnovni kapital obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto prenosljivih kosovnih 
delnic. 

Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:

•  pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe,
•  pravico do dela dobiËka (dividend) in
•  pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja po likvidaciji ali steËaju druæbe.
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Vse delnice so v celoti vplaËane. Vsaka kosovna delnica ima enak deleæ in pripadajoË znesek v osnovnem kapitalu druæbe. 
Deleæ posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu druæbe se doloËa glede na πtevilo izdanih kosovnih delnic. 
Kosovne delnice so nedeljive.

Na dan poroËanja 31. 12. 2009 druæba nima odobrenega in neizkoriπËenega kapitala. V poslovnem letu 2009 obvladujoËa 
druæba ni izdala delnic za odobreni kapital. 

Lastne delnice

Na dan 31. 12. 2009 je imela obvladujoËa druæba 18.135 lastnih delnic, kar predstavlja 0,23 % vrednosti osnovnega kapitala. 
©tevilo lastnih delnic se v primerjavi s stanjem 31. 12. 2008 ni spremenilo.

Rezerve
Tabela 43 |

Kapitalske rezerve (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

VplaËani preseæek kapitala 0 8.966

Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 36.040 40.437

Kapitalske rezerve 36.040 49.403

Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala je bil ob prehodu na MSRP vkljuËen v postavko kapitalskih rezerv. Na datum 
poroËanja so niæje za 13.363 tisoË EUR zaradi poravnave Ëiste izgube tekoËega leta.

Rezerve za lastne delnice so bile oblikovane v letu 2008 v viπini njihove nabavne vrednosti, to je 180 tisoË EUR. VkljuËene 
so v postavko rezerv iz dobiËka.

Rezerve iz dobiËka so pripoznane v viπini 12.687 tisoË EUR, v primerjavi s primerjalnim preseËnim stanjem so se poveËale 
za 38 tisoË EUR, in sicer zaradi prenosa iz zadræanih dobiËkov po sklepu skupπËin druæb.

Rezerva za poπteno vrednost se je v primerjavi z letom 2008 poveËala na 76.853 tisoË EUR na raËun prevrednotenja 
zemljiË v povezavi z odloæenimi davki in finanËnih naloæb, razpoloæljivih za prodajo, v povezavi z odloæenimi davki. 

Prevedbena rezerva se je v primerjavi z letom 2008 poveËala za -3.129 tisoË EUR in je na dan 31. 12. 2009 znaπala 11.680 
tisoË EUR. PoveËanje je posledica teËajnih razlik, ki so nastale pri preraËunu posameznih postavk raËunovodskih izkazov 
odvisnih druæb v tujini iz lokalnih valut v valuto poroËanja in teËajnih razlik iz posojil, namenjenih dokapitalizaciji ruske 
druæbe.

Zadræani dobiËki

Zadræani dobiËki v viπini 32.009 tisoË EUR so v primerjavi z letom poprej niæji za 40.876 tisoË EUR na raËun Ëistega 
poslovnega izida poslovnega leta 2009 in preteklih Ëistih dobiËkov z vrednostjo -54.203 tisoË EUR ter poravnave Ëiste 
izgube tekoËega leta v viπini 13.363 tisoË EUR in zaradi prenosa v rezerve iz dobiËka v viπini 38 tisoË EUR.

Dividende na delnico

V letu 2009 dividende niso bile izplaËane.

Kapital neobvladujoËega dela

Kapital neobvladujoËega dela v viπini 10.098 tisoË EUR se je v primerjavi z letom poprej poveËal za 748 tisoË EUR, kar je v 
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preteæni meri posledica celotnega vseobsegajoËega donosa v viπini 1.555 tisoË EUR ter izplaËil v vrednosti 665 tisoË EUR 
in odkupa neobvladujoËega deleæa v viπini 116 tisoË EUR.

»isti dobiËek na delnico

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (- 6,87 EUR) je izraËunan kot: Ëisti poslovni izid, ki pripada navadnim delniËarjem obvladujoËe 
druæbe, zmanjπan za oblikovanje rezerv za lastne delnice / tehtano povpreËno πtevilo delnic brez lastnih delnic.

Prilagojeni Ëisti dobiËek na delnico je enak kot osnovni Ëisti dobiËek na delnico, saj obvladujoËa druæba ne razpolaga s 
popravljalnimi moænostnimi (potencialnimi) navadnimi delnicami.

Tabela 44 |

»isti dobiËek na delnico

2009 2008

»isti dobiËek / obvladujoËi del poslovnega leta v 1000 EUR -54.193 3.259

PovpreËno πtevilo delnic 7.884.278 7.884.278

Osnovni in prilagojeni Ëisti dobiËek / izguba na delnico (v EUR) -6,87 0,39

Pojasnilo 22: Rezervacije 

Na dan izkaza finanËnega poloæaja ima skupina πe 3.804 tisoË EUR neizkoriπËenih dolgoroËnih rezervacij in dolgoroËno 
odloæenih prihodkov. Njihovo gibanje prikazujemo v tabeli:

Tabela 45 |

Rezervacije (v 1000 EUR)

Stanje
1. 1. 2009

»rpanje 
(poraba) 

rezervacij

Odprava 
rezervacij 

oz. prenos v 
prihodke

Dodatno 
oblikovanje

Odtujitev 
odvisne 
druæbe

TeËajne 
razlike

Stanje na dan 
31. 12. 2009

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in 
jubilejne nagrade

2.781 295 0 100 0 2 2.587

Rezervacije iz naslova toæb 350 0 99 107 0 0 358

Druge rezervacije 149 62 0 597 32 0 653

DolgoroËno odloæeni prihodki 188 44 45 108 0 0 206

Skupaj 3.468 401 144 912 32 2 3.804

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade so izraËunane na podlagi aktuarskih izraËunov na dan 31. 12. 2007. Glede 
na sprejeto usmeritev smo jih v letu 2009 odpravili v viπini dejansko nastalih stroπkov ter poveËali za povpreËen stroπek 
na zaposlenega po zadnjem aktuarskem obraËunu za novo zaposlene, ki jim pripadajo odpravnine ob upokojitvi oziroma 
jubilejne nagrade. Pri aktuarskem izraËunu se je upoπtevalo:

•  πtevilo zaposlencev, njihov spol, starost, skupno delovno dobo, delovno dobo v druæbi, povpreËno bruto plaËo 
zaposlenca v zadnjem trimeseËju 2007,

•  naËin izraËuna odpravnin ob upokojitvi po nacionalni zakonodaji,
•  rast povpreËne plaËe v posameznih dræavah, 
•  fluktuacijo zaposlenih glede na starost, pogoje za upokojitev v skladu z minimalnimi pogoji za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine,
•  uporabljene diskontne stopnje: v Srbiji 5,7 %, v Sloveniji 5,85 %, v »rni gori 5,4 %, v Bosni 7 % in na Hrvaπkem 5,5 %.

DolgoroËno odloæeni prihodki se nanaπajo predvsem na brezplaËno pridobljena opredmetena osnovna sredstva 
in kupljena opredmetena osnovna sredstva iz pridobljenih sredstev iz naslova zaposlovanja invalidov nad kvoto. 
Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v viπini stroπkov amortizacije.
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DolgoroËne obveznosti

Pojasnilo 23: FinanËne obveznosti

Tabela 46 |

Sestava dolgoroËnih finanËnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna prejeta posojila na podlagi posojilnih pogodb 104.303 84.471

DolgoroËna prejeta posojila na podlagi finanËnega najema 2.706 4.194

DolgoroËne  obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 2.206 2.447

Skupaj dolgoroËne finanËne obveznosti 109.215 91.112

DolgoroËne finanËne obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid predstavljajo neto sedanjo vrednost izvedenega 
finanËnega instrumenta za zaπËito pred obrestnim tveganjem. UËinek je razkrit v pojasnilu 7.

Tabela 47 |

Gibanje dogoroËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Stanje na dan 1. 1. 88.665 77.796

Prenos iz dolgoroËnih poslovnih obveznosti 0 3.410

Refinanciranje kratkoroËnih kreditov 51.000 0

Nova posojila 75.704 51.216

OdplaËila -27.403 -1.572

Prenos na kratkoroËne obveznosti -81.039 -42.612

TeËajne razlike 83 427

Stanje na dan 31. 12. 107.009 88.665

Intereuropa d.d. ima v nekaterih kreditnih pogodbah, sklenjenih z bankami, vkljuËene finanËne zaveze, katerih 
izpolnjevanje je bilo v letu 2009 oteæeno tako zaradi uËinkov realiziranih slabitev kot gospodarsko-finanËne krize in 
poslediËno slabπega poslovanja. Njihovo preverjanje se izvaja na osnovi revidiranih konsolidiranih finanËnih izkazov za 
posamezno poslovno leto. 

Æe konec leta 2009 smo pristopili k dogovarjanju z vsemi bankami kreditodajalkami o reprogramu veËine prejetih 
posojil. Glede na priËakovane krπitve finanËnih zavez v letu 2009 je v okvir teh razgovorov vkljuËeno tudi redefiniranje 
finanËnih zavez skupaj z doloËitvijo potrebnih instrumentov zavarovanja kreditnih obveznosti. 

Tabela 48 |

DolgoroËna posojila po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zapadlost od 1 do 2 let 20.582 47.475

Zapadlost od 2 do 3 let 16.174 12.992

Zapadlost od 3 do 4 let 14.917 10.952

Zapadlost od 4 do 5 let 12.867 10.326

Zapadlost nad 5 let 42.469 6.920

Skupaj 107.009 88.665
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Tabela 49 |

DolgoroËna posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 106.356 74.717

Hipoteke 95.175 27.582

Menice 11.181 47.135

Nezavarovane 653 13.948

Skupaj 107.009 88.665

Tabela 50 |

Sestava kratkoroËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËna prejeta posojila 115.480 131.194

na podlagi posojilnih pogodb 114.051 129.725

na podlagi finanËnega najema 1.429 1.469

KratkoroËne obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 96 282

Obveznosti za dividende in druge deleæe 370 466

Skupaj kratkoroËne finanËne obveznosti 115.946 131.942

Tabela 51 |

KratkoroËna posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 112.885 129.010

Hipoteke 103.384 0

Menice 2.098 128.995

Drugo 7.404 15

Nezavarovane 2.595 2.184

Skupaj 115.480 131.194

Tabela 52 |

Obveznosti iz finanËnega najema (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

FinanËni najem 4.135 5.663

Diskontirana vrednost finanËnega najema 4.009 5.360

Pojasnilo 24: Odloæene terjatve in obveznosti za davek

Odloæene terjatve za davek so pripoznane v viπini odbitnih zaËasnih razlik iz naslova odhodkov zaradi prevrednotenja 
sredstev in oblikovanih rezervacij ter prenosov neizrabljenih davËnih izgub v naslednja obdobja. Pogoj za njihovo pripoznanje 
je obstoj razpoloæljivega obdavËljivega dobiËka, ki ga bo moË obremeniti za odbitne zaËasne razlike v prihodnosti.

Odloæene obveznosti za davek so pripoznane za obdavËljive zaËasne razlike pri finanËnih sredstvih, pri katerih so 
spremembe poπtene vrednost pripoznane neposredno v kapitalu in za zaËasne razlike pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih iz naslova usredstvenih stroπkov financiranja.
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Tabela 53 |

Gibanje nepobotanih odloæenih obveznosti in terjatev za davek v letu 2009 (v 1000 EUR)

Odloæene terjatve za davek Stanje 
31. 12. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2009

Prevrednotenje terjatev iz naslova popravkov vrednosti 528 -403 -75 50

Rezervacije 398 -33 -1 364

Prevrednotenje finanËnih naloæb 507 79 -45 541

DolgoroËne poslovne obveznosti 111 -18 -7 93

DavËna izguba 2.763 4.062 -29 6.796

Drugo 38 -27 -10 1

Skupaj odloæene terjatve za davek 4.345 3.660 -167 7.845

Odloæene obveznosti za davek Stanje 
31. 12. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2009

Prevrednotenje finanËnih naloæb 225 0 -225 0

Prevrednotenje iz naslova zaËasnih razlik pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih

301 57 18.476 18.834

Usredstveni stroπki izposojanja 1.706 -1.514 -192 0

Drugo 0 0 0 0

Skupaj odloæene obveznosti za davek 2.232 -1.457 18.059 18.834

Tabela 54 |

Gibanje nepobotanih odloæenih obveznosti in terjatev za davek v letu 2008 (v 1000 EUR)

Odloæene terjatve za davek Stanje 
1. 1. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2008

Prevrednotenje terjatev iz naslova popravkov vrednosti 140 388 0 528

Rezervacije 412 -23 9 398

Prevrednotenje finanËnih naloæb 483 24 0 507

DolgoroËne poslovne obveznosti 0 117 -6 111

DavËni dobropisi 0 3.176 -413 2.763

Drugo 257 -219 0 38

Skupaj odloæene terjatve za davek 1.292 3.463 -410 4.345

Odloæene obveznosti za davek Stanje 
1. 1. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2008

Prevrednotenje finanËnih naloæb 1.695 0 -1.470 225

Prevrednotenje iz naslova zaËasnih razlik pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih

273 29 -1 301

Usredstveni stroπki izposojanja 0 1.918 -212 1.706

Drugo 179 -179 0 0

Skupaj odloæene obveznosti za davek 2.147 1.768 -1.683 2.232
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Pojasnilo 25: KratkoroËne poslovne obveznosti

Tabela 55 |

KratkoroËne poslovne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 44.737 44.911

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 593 1.272

Druge kratkoroËne poslovne obveznosti 6.995 6.930

Skupaj kratkoroËne poslovne obveznosti 52.325 53.113

Dobaviteljem (razen za carinske obveznosti) instrumentov za zavarovanje plaËil ne izstavljamo. Druge kratkoroËne 
poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlencev za plaËe in nadomestila plaË, obveznosti za prispevke in 
druge obveznosti.

Pojasnilo 26: Pogojne obveznosti

Kot pogojne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti, ki niso izkazane v izkazu finanËnega poloæaja in ni verjetno, 
da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov. Ocenjujemo, da ima skupina na dan 31. 12. 2009 naslednje 
pogojne obveznosti:

Tabela 56 |

Pogojne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Iz banËnih garancij in danih jamstev do drugih 10.767 10.955

Iz naslova toæb 3.209 329

Do D.S.U., druæbe za svetovanje in upravljanje 250 376

Skupaj pogojne obveznosti 14.226 11.661

Garancije in jamstva predstavljajo v preteæni meri pogojne obveznosti iz naslova banËnih garancij za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in podobnih garancij in pogojne obveznosti iz naslova banËne garancije za morebitni carinski 
dolg, ki bi lahko nastal iz naslova preverjanja porekla, raznih analiz oziroma kontrole blaga.

Pogojne obveznosti iz naslova toæb v viπini 3.209 tisoË EUR predstavljajo manj kot 50 % verjetnost, da bo toænik uspel v 
toæbenem zahtevku in bo potreben odtok dejavnikov, ki omogoËajo gospodarske koristi. V preteæni meri predstavljajo 
toæbe iz naslova spremembe sklepa za izplaËilo dividend leta 2008 in toæbe iz naslova odπkodnine zaradi nezakonite 
razreπitve s funkcije.

Pojasnilo 27: Poπtena vrednost 

Vrednostni papirji na razpolago za prodajo

Poπtena vrednost za prodajo razpoloæljivih vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, je enaka objavljenemu enotnemu 
teËaju teh delnic na dan izkaza finanËnega poloæaja. Poπtena vrednost delnic in deleæev druæb, ki kotirajo na borzi, se 
oceni na osnovi zadnjih znanih transakcij ali na osnovi njihovega poslovanja.

Dana in prejeta posojila

Poπtena vrednost je ocenjena kot diskontirana vrednost priËakovanih denarnih tokov iz glavnice in obresti. Pri tem je 
uporabljena diskontna obrestna mera, vzeta za donosnost dræavnih vrednostnih papirjev v Evropi za roËnost dveh let, ki 
je razvidna iz poroËila Abanke o stanju na finanËnih trgih 31. 12. 2009. Donosnost do dospetja teh papirjev je bila 1,36 %, 
konec leta 2008 pa 1,796 %.
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KratkoroËne terjatve in obveznosti

Za terjatve in obveznosti z rokom dospelosti, krajπim od enega leta, predpostavljamo, da njihova nominalna vrednost 
izraæa poπteno vrednost.

Tabela 57 |

Poπtena vrednost (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Knjigovodska 
vrednost

Poπtena vrednost Knjigovodska 
vrednost

Poπtena vrednost

FinanËna sredstva razpoloæljiva za prodajo 3.805 3.805 6.528 6.528

Skupaj 3.805 3.805 6.528 6.528

Sredstva po odplaËni vrednosti

DolgoroËna posojila 81 80 68 68

KratkoroËno dana posojila 2.764 2.764 1.888 1.881

Poslovne terjatve (brez predujmov) 63.080 63.080 71.631 71.631

Denar in denarni ustrezniki 5.319 5.319 8.508 8.508

Skupaj 71.244 71.243 82.095 82.088

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni inπtrumenti 2.302 2.302 2.729 2.729

Skupaj 2.302 2.302 2.729 2.729

Obveznosti po odplaËni vrednosti

DolgoroËne poslovne obveznosti 288 288 889 889

Posojila 222.489 216.309 219.846 217.001

• po fiksni obrestni meri 32.625 32.514 5.332 5.332

• po spremenljivi obrestni meri 189.863 183.794 214.514 211.668

KratkoroËne obveznosti iz poslovanja 52.325 52.325 53.114 53.114

Skupaj 283.316 277.136 247.169 244.324

Nivoji poπtenih vrednosti finanËnih instrumentov

Tabela v nadaljevanju prikazuje razvrstitev finanËnih instrumentov glede na izraËun njihove poπtene vrednosti. Glede 
na izraËun njihove poπtene vrednosti finanËne instrumente uvrπËamo v tri ravni:

•  raven 1: sredstva ali obveznosti po træni ceni,
•  raven 2: sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrπËajo v raven 1, njihova vrednost pa je doloËena neposredno ali posredno 

na podlagi primerljivih trænih podatkov,
•  raven 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti ni mogoËe pridobiti iz trænih podatkov.
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Tabela 58 |

Nivoji poπtene vrednosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009

Nivoji poπtenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po poπteni vrednosti

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo 1.291 0  2.514      3.805     

Skupaj 1.291 0 2.514  3.805     

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni instrumenti 0 2.302 0 2.302

Skupaj 0 2.302 0 2.302

31. 12. 2008

Nivoji poπtenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po poπteni vrednosti

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo 3.870 0 2.658  6.528     

Skupaj 3.870 0 2.658 6.528

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni instrumenti 0 2.729 0  2.729     

Skupaj 0 2.729 0  2.729     

Pojasnilo 28: FinanËna tveganja

Upravljanje s tveganji je opisano v poglavju Upravljanje s tveganji.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje obvladujemo z aktivnim upravljanjem z denarnimi sredstvi, ki zajema:

•  spremljavo in naËrtovanje denarnih tokov,
•  redno izterjavo in dnevne kontakte z veËjimi kupci,
•  kratkoroËno zadolæevanje znotraj skupine,
•  moænost uporabe kratkoroËnih banËnih kreditnih linij.

V tabeli prikazujemo ocenjene nediskontirane denarne tokove, vkljuËno s prihodnjimi obrestmi.

Tabela 59 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni 
denarni tokovi

 6 mesecev 
ali manj

6Ÿ12 
mesecev

1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Prejeta posojila od bank in drugih  218.355 242.781 95.122 25.353 21.972 53.939 46.395

Prejeta posojila na podlagi finanËnega najema 4.135 4.162 709 755 2.244 454 0

Obveznost do dobaviteljev 44.737 44.737 44.737 0 0 0 0

Ostale obveznosti 7.595 7.595 6.025 100 0 1.470 0

Skupaj 274.822 299.275 146.593 26.208 24.216 55.863 46.395
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Tabela 60 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2008 (v 1000 EUR)

31. 12. 2008

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni 
denarni tokovi

 6 mesecev 
ali manj

6Ÿ12 
mesecev

1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Prejeta posojila od bank in drugih 213.973 225.102 116.211 18.630 47.069 38.386 4.806

Prejeta posojila na podlagi finanËnega najema 5.662 5.711 388 1.018 2.267 2.038 0

Obveznost do dobaviteljev 44.827 44.827 44.180 647 0 0 0

Ostale obveznosti 13.465 13.465 12.631 0 834 0 0

Skupaj 277.927 289.105 173.410 20.295 50.170 40.424 4.806

V tabeli prikazujemo analizo obËutljivosti obrestne mere in vpliv na dobiËek pred davki. 

Tabela 61 |

Tveganje sprememb obrestnih mer (v 1000 EUR)

2009

Sprememba v 
odstotkih

 6 mesecev ali 
manj

6Ÿ12 mesecev 1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Skupaj

EURIBOR +15 % -75 -64 -110 -217 -103 -568

EURIBOR +10 % -50 -42 -73 -145 -69 -379

EURIBOR -10 % 50 42 73 145 69 379

EURIBOR -15 % 75 64 110 217 103 568

Tabela 62 |

Tveganje sprememb obrestnih mer (v 1000 EUR)

2008

Sprememba v 
odstotkih

 6 mesecev ali 
manj

6Ÿ12 mesecev 1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Skupaj

EURIBOR +15 % -312 -164 -200 -332 -36 -1.045

EURIBOR +10 % -208 -109 -133 -221 -24 -697

EURIBOR -10 % 208 109 133 221 24 697

EURIBOR -15 % 312 164 200 332 36 1.045

Tabela 63 |

Posojila po fiksni in variabilni obrestni meri (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 Fiksni del Variabilni del Skupaj

DolgoroËna posojila 0 107.009 107.009

KratkroËna posojila 32.625 82.855 115.480

31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 0 88.665 88.665

KratkroËna posojila 4.653 126.541 131.194
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Tabela 64 |

Valutno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 EUR HRK RSD Ostalo Skupaj

Terjatve do kupcev 32.005 663 0 30.411 63.080

DolgoroËno dana posojila 41 0 0 32 73

KratkoroËno dana posojila 84 0 0 814 898

DolgoroËno prejeta posojila -97.607 -6.051 -3.027 -325 -107.009

KratkoroËno prejeta posojila -103.795 -2.890 -629 -8.166 -115.480

KratkoroËne poslovne obveznosti -30.483 -424 -716 -20.703 -52.325

• od tega obveznosti do dobaviteljev -23.360 -348 -528 -20.502 -44.737

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti (finanËne 
obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.206 0 0 0 -2.206

Druge kratkoroËne finanËne obveznosti (finanËne 
obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-96 0 0 0 -96

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega poloæaja -202.056 -8.702 -4.372 2.064 -213.066

Tabela 65 |

Valutno tveganje 31. 12. 2008 (v 1000 EUR)

31. 12. 2008 EUR HRK RSD Ostalo Skupaj

Terjatve do kupcev 35.093 1.272 0 17.959 54.301

DolgoroËno dana posojila 15 0 0 45 60

KratkoroËno dana posojila 501 0 0 226 727

DolgoroËno prejeta posojila -61.546 -8.896 -2.987 -11.029 -84.458

KratkoroËno prejeta posojila -116.777 -3.433 -596 -8.919 -129.725

KratkoroËne poslovne obveznosti -29.922 -1.146 -2.272 -19.774 -53.114

• od tega obveznosti do dobaviteljev -22.027 -646 -2.104 -20.135 -44.911

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti (finanËne 
obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.447 0 0 0 -2.447

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega poloæaja -175.083 -12.202 -5.856 -21.492 -214.657

Tabela 66 |

Kreditno tveganje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila drugim 73 60

DolgoroËni depoziti 8 8

KratkoroËna dana posojila drugim 898 727

KratkoroËni depoziti 1.866 1.161

DolgoroËne poslovne terjatve 0 23

KratkoroËne poslovne terjatve 63.080 71.631

• od tega terjatve do kupcev 45.393 54.301

Denar in denarni ustrezniki 5.319 8.508

FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 0 53

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 3.805 6.476

Skupaj 120.434 142.940



Intereuropa | Letno poroËilo 09

5 |  RaËunovodsko poroËilo skupine Intereuropa 
za poslovno leto 2009

163

Tabela 67 |

Stroπki za storitve revizorjev (v 1000 EUR)

2009 2008

Revidiranje letnega poroËila 148 195

Druge storitve revidiranja 118 13

Druge nerevizijske storitve 30 0

Skupaj stroπki za storitve revizorjev 296 208

Pojasnilo 29: Povezane osebe

Tabela 68 |

Viπina nadomestil kljuËnega ravnateljskega osebja (v 1000 EUR)

2009 2008

KratkoroËni zasluæki  (plaËa s prispevki za socialno zavarovanje, letni in bolniπki dopust, deleæi v 
dobiËku, nedenarni zasluæki (bonitete))

1.931 1.854

Drugi zasluæki 63 0

Skupaj 1.994 1.854

Tabela 69 |

Razkritja poslov s povezanimi strankami (v 1000 EUR)

Prihodki od prodaje storitev 2009 2008

Pridruæena podjetja (do julija  2008) 0 497

Skupaj obvladovana druæba 1.050 446

Stroπki storitev 2009 2008

Pridruæena podjetja (do julija  2008) 0 515

Skupaj obvladovana druæba 7.843 14.742

Stanje poslovnih terjatev in danih posojil 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Pridruæena podjetja 0 0

Skupaj obvladovana druæba 1.220 84

Stanje poslovnih obveznosti in prejetih posojil 31. 12. 2009 31. 12. 2008

Pridruæena podjetja 0 0

Skupaj obvladovana druæba 9.108 717

KljuËno ravnateljsko osebje 0 2

Skupina kljuËnemu ravnateljstvu v letu 2009 ni odobrila posojil.
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Pojasnilo 30: Informacije po poslovnih segmentih

Tabela 70 |

Informacije po poslovnih segmentih (v 1000 EUR)

Slovenija Hrvaπka »rna gora Rusija Ostalo Skupina

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

jan.Ÿdec.
2009

jan.Ÿdec.
2008

Prihodki od zunanjih odjemalcev 118.842 166.991 32.207 42.361 6.436 7.765 5.359 6.492 28.470 34.079 191.117 257.697

Prihodki od poslov z drugimi 
odseki

12.763 15.853 939 2.752 51 90 0 0 1.883 2.656 0 0

Skupaj prihodki 131.604 182.844 33.146 45.113 6.487 7.855 5.359 6.492 30.353 36.735 191.117 257.697

Amortizacija 8.038 8.435 2.706 2.909 636 614 1.583 837 1.423 1.679 14.330 14.475

Poslovni izid iz poslovanja -17.809 -1.262 1.918 11.363 835 1.475 -36.706 110 -3.813 1.268 -50.638 13.196

Obrestni prihodki 6.996 5.429 552 671 50 250 20 79 22 33 1.185 1.886

Obrestni odhodki 8.406 8.983 1.342 1.406 0 27 1.984 2.709 481 803 9.758 11.306

Poslovni izid iz rednega 
delovanja

-78.118 657 650 10.558 914 1.857 -40.982 -8.339 -4.857 -1.429 -61.307 3.639

Davek od dobiËka -2.680 90 190 2.167 113 198 -2.427 -1.656 29 104 -4.775 903

Sredstva 431.871 385.979 89.632 76.595 23.679 24.179 133.637 121.620 42.959 45.562 489.270 451.678

Opredmetena osnovna sredstva 
v pridobivanju

2.257 2.666 87 4.365 481 393 15.467 70.618 906 1.044 19.198 77.132

DolgoroËna sredstva 297.720 261.014 71.516 57.396 20.992 21.380 82.714 100.994 36.405 37.231 406.821 356.584

Poslovne obveznosti 84.286 37.488 10.800 10.080 903 1.089 19.438 13.038 7.655 8.165 75.305 59.264

FinanËne obveznosti 204.208 188.883 19.520 20.983 293 386 94.578 108.157 9.708 12.299 328.307 330.707

Naloæbe v skupaj obvladovana 
podjetja po kapitalski metodi

75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 148 210

Prihodki iz deleæev v skupaj 
obvaldovanih podjetjih

109 89 0 0 0 0 0 0 0 0 47 109

Rezultate poslovnih segmentov redno pregleduje poslovodstvo, da lahko na njihovi podlagi sprejema odloËitve o virih, 
ki jih je treba razporediti v doloËen odsek, in ocenjuje uspeπnost poslovanja skupine.

Pojasnilo 31: Dogodki po datumu poroËanja

Po datumu poroËanja potekajo razgovori z bankami glede reprogramov kreditov. Ostalih pomembnih dogodkov, ki bi 
vplivali na raËunovodske izkaze za leto 2009, ni bilo.
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Revizorjevo poroËilo
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Pronicljive misli nam 
utirajo pot do uspeha.
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raËunovodsko poroËilo obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d. za poslovno leto 2009
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RaËunovodski izkazi obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. s 
pojasnili 

Druæba Intereuropa d.d. (v nadaljevanju “druæba”) je obvladujoËa druæba skupine Intereuropa, s sedeæem v Sloveniji. 
Naslov registriranega sedeæa je Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper. Prek mreæe svojih poslovnih enot nudi logistiËne 
storitve. ObvladujoËa druæba Intereuropa d.d. je na podlagi sklepa skupπËine z dne 15. 7. 2005 s 1. 1. 2006 preπla pri sestavi 
in predstavitvi svojih loËenih raËunovodskih izkazov na uporabo Mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja 
(MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, za obdobje najmanj petih poslovnih let, πteto od 1. 1. 2006 dalje.
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Izkaz poslovnega izida druæbe Intereuropa d.d. od 1. januarja 
do 31. decembra 2009

Tabela 1 |

Izkaz poslovnega izida druæbe Intereuropa d.d. od 1. januarja do 31. decembra 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

Prihodki od prodaje 1 99.986 141.551

Drugi poslovni prihodki 2 347 479

Stroπki storitev 3 72.414 108.526

Stroπki dela 4 22.537 24.059

Amortizacija 5 4.461 4.671

Drugi poslovni odhodki 6 17.874 5.067

Poslovni izid iz poslovanja -16.953 -293

FinanËni prihodki 10.632 14.686

FinanËni odhodki 70.356 12.075

Izid financiranja 7 -59.724 2.611

Poslovni izid iz rednega poslovanja -76.677 2.318

Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja 8 2.625 952

Davek od dobiËka (skupaj z odloæenimi davki) 9 -2.700 5

»isti dobiËek / izguba obdobja -71.352 3.265

Osnovni in prilagojeni Ëisti dobiËek / izguba na delnico (v EUR) -9,05 0,39
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Izkaz vseobsegajoËega donosa druæbe Intereuropa d.d. v 
obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2009 

Tabela 2 |

Izkaz vseobsegajoËega donosa druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja -71.352 3.265

Drugi vseobsegajoËi donos 19 55.715 -5.160

Prevrednotenje zemljiπË na poπteno vrednost 10 70.847 0

Odloæeni davki v preseæku iz prevrednotenja zemljiπË 22 -14.169 0

Prevrednotenje finanËnih naloæb, razpoloæljivih za prodajo na poπteno vrednost 15 359 -2.378

Prenos preseæka iz prevrednotenja finanËnih naloæb, razpoloæljivih za prodajo (pri prodaji 
finanËnih naloæb) 

15 -1.575 -4.251

Odloæeni davki v preseæku iz prevrednotenja za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev 22 253 1.469

Celotni vseobsegajoËi donos 19 -15.637 -1.895

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Izkaz finanËnega poloæaja druæbe Intereuropa d.d. na dan 
31. 12. 2009

Tabela 3 |

Izkaz finanËnega poloæaja druæbe Intereuropa d.d. na dan 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 31. 12. 09 31. 12. 08

Sredstva

Opredmetena osnovna sredstva 10 162.893 109.650

Naloæbene nepremiËnine 11 6.335 7.081

Neopredmetena sredstva 12 4.586 3.992

Druga dolgoroËna poslovna sredstva 13 499 82

Odloæene terjatve za davek 22 3.628 674

Dana posojila in depoziti 14 20.788 34.879

Naloæbe v odvisne druæbe 15 82.032 83.041

Naloæba v skupaj obvladovano druæbo 15 75 75

Druge finanËne naloæbe 15 3.728 6.405

Skupaj dolgoroËna sredstva 284.564 245.879

Sredstva za prodajo 16 3.684 3.571

Zaloge 24 35

Dana posojila in depoziti 82.332 71.575

KratkoroËne poslovne terjatve 17 38.806 36.881

KratkoroËne terjatve za davek iz dobiËka 97 1.830

Denarna sredstva 18 625 79

Skupaj kratkoroËna sredstva 125.568 113.971

Skupaj sredstva 410.132 359.850

Kapital 19

Osnovni kapital 32.976 32.976

Lastne delnice -180 -180

Rezerve 103.878 61.526

Zadræani dobiËki 0 57.990

Skupaj kapital 136.674 152.312

Obveznosti

Rezervacije 20 2.169 1.976

DolgoroËna prejeta posojila 21 93.320 59.965

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti 21 2.024 2.447

DolgoroËne poslovne obveznosti 0 834

Odloæene obveznosti za davek 22 14.169 0

Skupaj dolgoroËne obveznosti 111.682 65.222

KratkoroËna prejeta posojila 21 101.065 115.687

Druge kratkoroËne finanËne obveznosti 21 172 81

KratkoroËne poslovne obveznosti 23 60.539 26.434

KratkoroËne obveznosti za davek iz dobiËka 0 114

Skupaj kratkoroËne obveznosti 161.776 142.316

Skupaj obveznosti 273.458 207.538

Skupaj kapital in obveznosti 410.132 359.850

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Izkaz denarnih tokov druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 
1. januarja do 31. decembra 2009 

Tabela 4 |

Izkaz denarnih tokov druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2009 (v 1000 EUR)

Pojasnila 2009 2008

Denarni tokovi pri poslovanju

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja -71.352 3.265

Prilagoditve za:

•  amortizacijo 4.461 4.671

•  slabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev 14.293 0

•  dobiËek pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev -105 -304

•  izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 25 64

•  nedenarne odhodke 478 992

•  nedenarne prihodke 0 0

•  finanËne prihodke -10.632 -14.686

•  plaËane slabljene terjatve 291 300

•  finanËne odhodke 70.356 12.075

• Ëisti denarni tok iz poslovne dejavnosti ustavljega poslovanja -2.634 -794

•  davek iz dobiËka -2.700 5

DobiËek iz poslovanja pred spremembami Ëistih obratnih sredstev in davki 2.481 5.588

Spremembe Ëistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev 2.119 2.201

Sprememba zalog 10 25

Sprememba poslovnih obveznosti -407 -2.753

Sprememba rezervacij -80 -8

PlaËani davek iz dobiËka 1.618 -3.635

Denarna sredstva iz poslovanja 5.741 1.418

Denarni tokovi pri naloæbenju

Prejete obresti 1.509 1.168

Prejete dividende in deleæi v dobiËku 1.386 6.765

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin 452 1.712

Prejemki iz danih dolgoroËnih posojil 25.833 13

Prejemki od prodaje drugih finanËnih sredstev 2.893 6.887

Prejemki iz izvedenih finanËnih instrumentov 0 258

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin -1.009 -8.970

Prilagoditev za Ëisti denarni tok iz ustavljenega poslovanja -227 127

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -596 -1.048

Izdatki za dokup in dokapitalizacijo odvisnih druæb -24.955 -1.770

Izdatki za dana dolgoroËna posojila in depozite -18.908 -8

Izdatki za poveËanje danih kratkoroËnih posojil -4.154 -49.481

Izdatki za nakup drugih finanËnih naloæb 0 -608

Izdatki iz poravnave izvedenih finanËnih instrumentov -348 0

Denarna sredstva iz naloæbenja -18.124 -44.955
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Pojasnila 2009 2008

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od prejetih dolgoroËnih posojil 75.647 47.000

Prejemki od poveËanja prejetih kratkoroËnih posojil 0 16.964

PlaËane obresti -8.660 -8.028

Izdatki za vraËilo dolgoroËnih posojil -52.325 -8.150

Izdatki za zmanjπanje kratkoroËnih posojil -4.590 0

IzplaËane dividende -4 -4.923

Denarna sredstva iz financiranja 10.068 42.863

ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 79 86

Denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja -2.315 -674

Denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja 8 2.861 667

KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 18 625 79

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Tabela 4 | nadaljevanje

Izkaz denarnih tokov druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2009 (v 1000 EUR)
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Izkaz sprememb lastniπkega kapitala druæbe Intereuropa d.d. 
za leto 2009

Tabela 5 |

Izkaz sprememb lastniπkega kapitala druæbe Intereuropa d.d. za leto 2009 (v 1000 EUR)

Rezerve

Pojas
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobiËka

Rezerve za 
poπteno 

vrednost

Zadræani 
dobiËki

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 1. 1. 2009 32.976 -180 49.403 11.276 847 57.990 152.312

Celoten vseobsegajoËi donos v obdobju 0 0 0 0 55.715 -71.352 -15.637

»isti poslovni izid 0 0 0 0 0 -71.352 -71.352

Drugi vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 55.715 0 55.715

Transakcije z lastniki

Pokrivanje Ëiste izgube poslovnega leta 0 0 -13.362 0 0 13.362 0

KonËno stanje 31. 12. 2009 19 32.976 -180 36.040 11.276 56.562 0 136.674
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Izkaz sprememb lastniπkega kapitala druæbe Intereuropa d.d. 
za leto 2008

Tabela 6 |

Izkaz sprememb lastniπkega kapitala druæbe Intereuropa d.d. za leto 2008 (v 1000 EUR)

Rezerve

Pojas
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobiËka

Rezerve za 
poπteno 

vrednost

Zadræani 
dobiËki

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 1. 1. 2008 32.976 0 49.403 11.096 6.007 59.645 159.127

Celoten vseobsegajoËi donos v obdobju 0 0 0 0 -5.160 3.265 -1.895

»isti poslovni izid 0 0 0 0 0 3.265 3.265

Drugi vseobsegajoËi donos 0 0 0 0 -5.160 0 -5.160

Transakcije z lastniki

IzlaËilo dividend 0 0 0 0 0 -4.583 -4.583

Nakup lastnih delnic 0 -180 0 0 0 0 -180

Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 0 0 180 0 -180 0

IzplaËilo nagrad Ëlanom uprave in nadzornega sveta 0 0 0 0 0 -157 -157

KonËno stanje 31. 12. 2008 19 32.976 -180 49.403 11.276 847 57.990 152.312

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Pojasnila k raËunovodskim izkazom druæbe Intereuropa d.d.

I. Podlaga za sestavitev raËunovodskih izkazov

Izjava o skladnosti

RaËunovodski izkazi druæbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja (MSRP), kot jih 
je sprejela EU, in v skladu z doloËili Zakona o gospodarskih druæbah. Uprava je raËunovodske izkaze potrdila 26. februarja 
2010.

Podlaga za merjenje

RaËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevanju izvirne vrednosti, razen pri zemljiπËih in izvedenih finanËnih 
instrumentih, po poπteni vrednosti skozi poslovni izid in pri finanËnih instrumentih, ki so na razpolago za prodajo, kjer 
je upoπtevana poπtena vrednost. Uporabljene metode za merjenje so opisane v toËki 4.

Funkcijska in predstavitvena valuta

RaËunovodski izkazi so sestavljeni v evrih, v funkcijski valuti, ki je hkrati tudi predstavitvena valuta druæbe Intereuropa 
d.d. Vse raËunovodske informacije so zaokroæene na tisoË enot. Zaradi zaokroæevanja so v tabelah razkritij moæna 
odstopanja za +1 ali -1.

Uporaba ocen in presoj

Poslovodstvo je pri sestavi raËunovodskih izkazov presodilo in podalo ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na 
uporabo raËunovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski 
rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritiËnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu izvrπevanja 
raËunovodskih usmeritev in ki najmoËneje vplivajo na zneske v raËunovodskih izkazih, so:

•  vrednost dvomljivih terjatev,
•  nadomestljiva vrednost, ki sluæi kot primerjava s knjigovodsko vrednostjo pri preizkusu slabitve sredstev,
•  doba koristnosti amortizirljivih sredstev,
•  preostala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev,
•  Ërpanje davËnih izgub ter oblikovanje rezervacij v zvezi s pogojnimi obveznostmi.

II. Spremembe raËunovodskih usmeritev

Pregled

Druæba od 1. 1. 2009 dalje uporablja spremenjene raËunovodske usmeritve, in sicer na naslednjih podroËjih:

•  predstavitev raËunovodskih izkazov,
•  ukinitev naloæbene metode pri prikazovanju dividend v loËenih izkazih,
•  sprememba modela vrednotenja zemljiπË.

Predstavljanje raËunovodskih izkazov

Druæba uporablja spremenjeni MRS 1 Predstavljanje raËunovodskih izkazov (2007), ki je stopil v veljavo na dan 1. 1. 2009. 
V skladu s spremembo druæba v izkazu sprememb kapitala izkazuje vse spremembe lastniπkega kapitala, spremembe 
nelastniπkega dela kapitala pa so razkrite v izkazu vseobsegajoËega donosa. Primerljivi podatki so predstavljeni skladno 
s spremenjenim standardom. Sprememba raËunovodske usmeritve vpliva zgolj na naËin predstavljanja in ne na Ëisti 
dobiËek na delnico. 



177 Intereuropa | Letno poroËilo 09

6 |  RaËunovodsko poroËilo druæbe Intereuropa
za poslovno leto 2009

Poleg tega smo spremenili nazive postavk v izkazih in naredili prerazvrstitev postavk v izkazu poslovnega izida in izkazu 
finanËnega poloæaja glede na izkaze v predhodnem letu (temu smo prilagodili tudi primerljive podatke). 

Prerazvrstitev postavk v izkazu poslovnega izida:

•  prihodke od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih odpisanih terjatev ter prihodke iz odpisov poslovnih 
obveznoznosti smo prenesli iz postavke drugih poslovnih prihodkov v postavko finanËnih prihodkov,

•  stroπke materiala smo iz postavke stroπki storitev in materiala prenesli v postavko drugih poslovnih odhodkov in
•  odhodke iz slabitve in odpisov opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev smo prenesli iz postavke 

odpisov vrednosti v postavko drugih poslovnih odhodkov. 

Tabela 7 |

Prerazvrstitev postavk izkaza poslovnega izida druæbe Intereuropa d.d. (primerjalni podatki) (v 1000 EUR)

Objavljeni podatki v letnem poroËilu 2008 Prerazvrstitev Podatki po opravljeni prerazvrstitvi

»isti prihodki od prodaje* 149.729 -8.178 Prihodki od prodaje 141.551

Drugi poslovni prihodki 823 -344 Drugi poslovni prihodki 479

Stroπki blaga, materiala in storitev* 118.313 -9.787 Stroπki storitev 108.526

Stroπki dela 24.059 Stroπki dela 24.059

Odpisi vrednosti 6.281

a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

4.735 -64 Amortizacija 4.671

b) Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 1.546 -1.546

Drugi poslovni odhodki 1.607 3.460 Drugi poslovni odhodki 5.067

Poslovni izid iz poslovanja 292 -585 Poslovni izid iz poslovanja -293

FinanËni prihodki iz deleæev 9.018 FinanËni prihodki 14.686

FinanËni prihodki iz danih posojil 4.903

FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev 425 340

FinanËni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finanËnih naloæb

398 FinanËni odhodki 12.075

FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti 10.844

FinanËni odhodki iz poslovnih obveznosti 126 -4

FinanËni odhodki iz poslovnih terjatev 0 711

Poslovni izid iz rednega poslovanja 3.270 -952 Poslovni izid iz rednega poslovanja 2.318

* - prilagojeni podatki za ustavljeno poslovanje

Prerazvrstitev postavk v izkazu finanËnega poloæaja:

•  dolgoroËne aktivne Ëasovne razmejitve smo prenesli iz postavke neopredmetenih sredstev in dolgoroËnih aktivnih 
Ëasovnih razmejitev v postavko drugih dolgoroËnih poslovnih sredstev,

•  kratkoroËne aktivne Ëasovne razmejitve smo vkljuËili v postavko kratkoroËnih poslovnih terjatev in
•  obveznosti za dividende oziroma deleæe v dobiËku smo prenesli iz kratkoroËnih poslovnih obveznosti na kratkoroËne 

finanËne obveznosti.
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Tabela 8 |

Prerazvrstitev postavk izkaza finanËnega poloæaja druæbe Intereuropa d.d. (primerjalni podatki) (v 1000 EUR)

Objavljeni podatki v letnem poroËilu 2008 Podatki po opravljeni prerazvrstitvi

Neopredmetena sredstva in dolgoroËne aktivne 
Ëasovne razmejitve

4.074 Opredmetena osnovna sredstva 109.650

Opredmetena osnovna sredstva 109.650 Naloæbene nepremiËnine 7.081

Naloæbene nepremiËnine 7.081 Neopredmetena sredstva 3.992

DolgoroËne finanËne naloæbe 124.400 Druga dolgoroËna poslovna sredstva 82

Odloæene terjatve za davek 674 Odloæene terjatve za davek 674

Dana posojila in depoziti 34.879

Naloæbe v odvisne druæbe 83.041

Naloæba v skupaj obvladovano druæbo 75

Druge finanËne naloæbe 6.405

DolgoroËna sredstva 245.879 Skupaj dolgoroËna sredstva 245.879

Sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 3.571 Sredstva za prodajo 3.571

Zaloge 35 Zaloge 35

KratkoroËne finanËne naloæbe 71.575 Dana posojila in depoziti 71.575

KratkoroËne poslovne terjatve 33.584 KratkoroËne poslovne terjatve 36.881

Denarna sredstva 79 KratkoroËne terjatve za davek iz dobiËka 1.830

KratkoroËne Ëasovne razmejitve (A»R) 5.127 Denarna sredstva 79

KratkoroËna sredstva (Z A»R) 113.971 Skupaj kratkoroËna sredstva 113.971

Kapital 152.312 Kapital 152.312

Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve 1.976 Rezervacije in dolgoroËno odloæeni prihodki 1.976

DolgoroËne finanËne obveznosti 62.412 DolgoroËna prejeta posojila 59.965

DolgoroËne poslovne obveznosti 834 Druge dolgoroËne finanËne obveznosti 2.447

Odloæene obveznosti za davek 0 DolgoroËne poslovne obveznosti 834

Odloæene obveznosti za davek 0

DolgoroËne obveznosti 65.222 Skupaj dolgoroËne obveznosti 65.222

KratkoroËne finanËne obveznosti 115.687 KratkoroËna prejeta posojila 115.687

26.629 Druge kratkoroËne finanËne obveznosti 81

KratkoroËne poslovne obveznosti 26.434

KratkoroËne obveznosti za davek iz dobiËka 114

KratkoroËne obveznosti 142.316 Skupaj kratkoroËne obveznosti 142.316

Sprememba usmeritve pri merjenju zemljiπË iz modela nabavne vrednosti v model prevrednotenja

Po modelu prevrednotenja merimo zemljiπËa po prevrednotenem znesku, ki je poπtena vrednost na dan prevrednotenja, 
zmanjπana za kasnejπe nabrane izgube zaradi oslabitve. »e se knjigovodska vrednost zemljiπËa poveËa zaradi 
prevrednotenja, se poveËanje pripozna neposredno v kapitalu kot preseæek iz prevrednotenja. »e se knjigovodska vrednost 
zemljiπËa zmanjπa zaradi prevrednotenja, se zmanjπa preseæek iz prevrednotenja pri istem zemljiπËu. »e pa zmanjπanje 
knjigovodske vrednosti presega nabrani preseæek iz prevrednotenja pri istem sredstvu, se razlika v zmanjπanju prenese 
tudi v poslovni izid kot odhodek.
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Ukinitev naloæbene metode pri prikazovanju udeleæbe v dobiËku v loËenih izkazih

Druæba pripozna dividendo odvisne druæbe v loËenih izkazih, ko je uveljavljena pravica do njenega prejema, in sicer v 
izkazu poslovnega izida. S spremembo je ukinjena naloæbena metoda.

III. Pomembne raËunovodske usmeritve 

Druæba dosledno uporablja iste usmeritve in raËunovodske politike iz obdobja v obdobje, ki so predstavljene v priloæenih 
raËunovodskih izkazih. Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo informacij v tekoËem poslovnem letu. V 
primeru spremembe usmeritev spremembe razkrijemo.

(a) Tuja valuta

Posli v tuji valuti

Poslovne transakcije so izraæene v tuji valuti in se preraËunajo v evre, funkcijsko valuto druæbe, po menjalnem teËaju 
na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraæene v tuji valuti, se preraËunajo v funkcijsko valuto po veljavnem 
menjalnem teËaju na dan posla. Nedenarna sredstva in obveznosti, izraæene v tuji valuti in izmerjene po poπteni 
vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem teËaju na dan, ko je doloËena viπina poπtene vrednosti. 
Upoπtevan je referenËni teËaj ECB.

TeËajne razlike, ki se pojavljajo pri poravnavanju denarnih postavk ali pri prevedbi denarnih postavk po teËajih, drugaËnih 
od tistih, po katerih so bile ob zaËetnem pripoznanju evidentirane v obdobju ali predstavljene v prejπnjih raËunovodskih 
izkazih, pripoznamo v poslovnem izidu (kot prihodke oziroma odhodke) v obdobju, v katerem se pojavijo. 

(b) FinanËni instrumenti

Neizpeljani in izpeljani finanËni instrumenti

VljuËujejo naloæbe v kapital in dolæniπke vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove 
ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.

Na zaËetku se pripoznajo po njihovi poπteni vrednosti. ObiËajne nakupe in prodaje finanËnih sredstev pripoznavamo na 
dan trgovanja, to je dan, na katerega se druæba zaveæe kupiti ali prodati sredstvo. Na ta dan pripoznavamo tudi dobiËke 
ali izgube pri odtujitvi finanËnih sredstev. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki predstavljajo dobroimetje pri bankah 
in drugih finanËnih inπtitucijah, denarna sredstva v blagajni in takoj unovËljive vrednostnice.

ObraËunavanje finanËnih prihodkov in odhodkov je opisano v toËki finanËni prihodki in odhodki.

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo 

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo, so tista neizpeljana finanËna sredstva, ki so oznaËena kot razpoloæljiva za 
prodajo ali pa niso uvrπËena v zgoraj naπtete kategorije. Po zaËetnem pripoznanju so te naloæbe izmerjene po poπteni 
vrednosti, upoπtevajoË tudi spremembe poπtene vrednosti. Izgube zaradi oslabitve so pripoznane v poslovnem izidu in 
izkazane v kapitalu oziroma preseæku iz prevrednotenja. Pri odpravi pripoznanja naloæbe se nabrani dobiËki in izgube, 
izkazane v drugem vseobsegajoËem donosu obdobja, prenesejo v poslovni izid. 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizpeljana finanËna sredstva z doloËenimi ali doloËljivimi plaËili, s katerimi se ne trguje na 
delujoËem trgu. Posojila so naloæbe v finanËne dolgove drugih druæb, dræave ali drugih izdajateljev. Mednje πtejemo 
tudi finanËne naloæbe v kupljene obveznice. Terjatve so na premoæenjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice 
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zahtevati od doloËene osebe plaËilo dolga, dobavo stvari ali opravitev storitve. Merimo jih po metodi odplaËne vrednosti 
z uporabo metode veljavne obrestne mere. DobiËek ali izgubo pripoznamo v poslovnem izidu, Ëe odpravimo njihovo 
pripoznanje ali v primeru, Ëe so oslabljeni.

Naloæbe v odvisne druæbe

DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih druæb, ki so vkljuËene v konsolidirane raËunovodske izkaze, se vrednotijo 
po nabavni vrednosti. Udeleæba v dobiËku odvisne druæbe je priznana, ko ta dobi pravico do izplaËila udeleæbe, in sicer 
na osnovi sklepa skupπËinskega organa. V primeru ugotovljene oslabitve naloæbe se pripozna vrednost izgube zaradi 
oslabitve.

Neizpeljane finanËne obveznosti

Druæba na zaËetku pripozna finanËne obveznosti na dan njihovega nastanka. Vse ostale finanËne obveznosti so na 
zaËetku pripoznane na datum trgovanja, ko skupina postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Druæba 
odpravi pripoznanje finanËne obveznosti, Ëe so obveze, doloËene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali zastarane.

Osnovni kapital

Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroπki, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic, so izkazani kot 
zniæanje kapitala.

Odkup lastnih delnic ali deleæev 

Ob odkupu lastnih delnic ali deleæev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plaËanega nadomestila, 
vkljuËno s stroπki, ki se neposredno nanaπajo na odkup, pripozna kot sprememba v kapitalu. Odkupljene delnice ali 
deleæi se izkazujejo kot lastne delnice in se odπtejejo od kapitala.

Dividende

Dividende se pripoznajo med obveznostmi in se izkazujejo ob nastanku poslovnega dogodka. V raËunovodskih izkazih 
jih pripoznamo v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupπËine delniËarjev o izplaËilu dividend. 

Izpeljani finanËni instrumenti 

Druæba uporablja izpeljane finanËne instrumente za varovanje pred izpostavljenostjo valutnim in obrestnim tveganjem. 
Izpeljani finanËni instrumenti se na zaËetku pripoznajo po poπteni vrednosti; stroπki, povezani s poslom, se pripoznajo 
v poslovnem izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Ob njihovi pridobitvi se pripoznajo po nabavni vrednosti, merijo 
pa se po poπteni vrednosti. DobiËek ali izguba, ki se pojavi pri ponovnem merjenju poπtene vrednosti, se pripozna v 
poslovnem izidu. Druæba uporablja izpeljane finanËne instrumente za varovanje obrestnega tveganja. Poπtena vrednost 
teh instrumentov je doloËena na podlagi vrednotenja izdajatelja teh instrumentov na dan izkaza finanËnega poloæaja 
in predstavlja trenutno ponujeno vrednost tega posla. Izvedene finanËne instrumente druæba uporablja za varovanje 
denarnih sredstev in obveznosti, izraæenih v tuji valuti, za varovanje sredstev, ki so izpostavljena tveganju sprememb 
obrestnih mer. Spremembe poπtene vrednosti teh izvedenih finanËnih instrumentov so pripoznane kot del finanËnih 
prihodkov ali odhodkov. 

(c) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti 
in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema tako zneske, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev, kot tudi usredstvene stroπke 
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izposojanja. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo razliËne dobe koristnosti, se obraËunavajo kot posamezna 
opredmetena osnovna sredstva. Po zaËetnem pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model 
nabavne vrednosti za zgradbe in opremo ter model prevrednotenja za zemljiπËa. ZemljiπËa merimo po prevrednotenem 
znesku, ki je poπtena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjπana za kasnejπe nabrane izgube zaradi oslabitve. 
Prevrednotenje zemljiπË izvajamo vsakih 5 let.

»e se knjigovodska vrednost zemljiπËa poveËa zaradi prevrednotenja, se poveËanje pripozna neposredno v kapitalu 
kot preseæek iz prevrednotenja. »e se knjigovodska vrednost zemljiπËa zmanjπa zaradi prevrednotenja, se zmanjπa 
preseæek iz prevrednotenja pri istem zemljiπËu. »e pa zmanjπanje knjigovodske vrednosti presega nabrani preseæek 
iz prevrednotenja pri istem sredstvu, se razlika v zmanjπanju prenese tudi v poslovni izid kot odhodek. Preseæek iz 
prevrednotenja zemljiπË, ki je sestavni del kapitala, se prenese neposredno na zadræani Ëisti dobiËek, ko je pripoznanje 
sredstva odpravljeno.

Kasnejπi stroπki

Stroπki zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega 
sredstva, Ëe je verjetno, da bodo bodoËe gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v skupino, in Ëe 
je nabavno vrednost mogoËe zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroπki so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko 
do njih pride. 

Amortizacija

Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe koristnosti vsakega 
posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda najnatanËneje odraæa priËakovan 
vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoπtevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Ocenjene 
dobe koristnosti za tekoËe in primerljivo obdobje so naslednje:

•  zgradbe 20-40 let
•  raËunalniπka oprema 2-4 leta
•  druge naprave in oprema 4-10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poroËanja in po potrebi 
prilagodijo.

(d) Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva vsebujejo dolgoroËno odloæene stroπke razvijanja, naloæbe v pridobljene pravice do industrijske 
lastnine (v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in druge pravice ter v dobro ime prevzete 
druæbe. Dobo amortiziranja in metodo amortiziranja za neopredmeteno dolgoroËno sredstvo s konËno dobo koristnosti 
se preverja najmanj ob koncu poslovnega leta. Neopredmeteno sredstvo se na zaËetku izmeri po nabavni vrednosti. 
Neopredmeteno sredstvo izkazujemo po zaËetnem pripoznanju po modelu nabavne vrednosti, in sicer po njegovi 
nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. Amortizacijo 
neopredmetenih sredstev s konËno dobo koristnosti obraËunavamo po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja 
v Ëasu ocenjene dobe koristnosti.

Raziskovanje in razvijanje 

Da bi ocenili, ali znotraj podjetja ustvarjeno neopredmeteno sredstvo zadoπËa sodilom za pripoznavanje, podjetje 
razporedi nastajanje sredstev na:

•  stopnjo raziskovanja in 
•  stopnjo razvijanja.
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Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, 
se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

Dejavnosti razvijanja vkljuËujejo naËrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljπih izdelkov in postopkov. 
Stroπek razvijanja se pripozna, Ëe ga lahko zanesljivo izmerimo, Ëe je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, 
Ëe obstaja moænost bodoËih gospodarskih koristi, Ëe skupina razpolaga z ustreznimi viri za dokonËanje razvijanja in 
Ëe ima skupina namen sredstvo uporabiti ali prodati. Pripoznana vrednost porabe zajema stroπke storitev, materiala 
in ostale stroπke, ki jih je mogoËe neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Ostala vrednost 
porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Ostala neopredmetena sredstva

Ostala neopredmetena sredstva, katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjπani za 
amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Kasnejπi stroπki

Kasnejπi izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko poveËujejo bodoËe gospodarske 
koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanaπajo. Vsi ostali stroπki so pripoznani v poslovnem izidu kot 
odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija

Amortizacija se obraËuna od nabavne vrednosti sredstva oz. drugega zneska namesto nabavne vrednosti, zmanjπane za 
preostalo vrednost. 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja ob upoπtevanju dobe 
koristnosti neopredmeteni sredstev, razen dobrega imena, in se zaËne, ko so sredstva na razpolago za uporabo. Ta 
metoda najnatanËneje odraæa priËakovan vzorec uporabe bodoËih gospodarskih koristi, uteleπenih v sredstvu. Ocenjene 
dobe koristnosti za tekoËe in primerljivo leto so naslednje: 

•  patenti in blagovne znamke 3-10 let

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po 
potrebi prilagodijo. 

(e) Naloæbene nepremiËnine

Naloæbena nepremiËnina je posedovana z namenom, da prinaπa ali poveËuje vrednost dolgoroËne naloæbe ali oboje, 
zato naloæbeno premoæenje povzroËa denarne tokove, ki so moËno odvisni od drugih sredstev, ki jih ima podjetje. To 
razlikuje naloæbeno nepremiËnino od lastniπko uporabljene nepremiËnine, ki skupaj z drugimi sredstvi podjetja sodeluje 
pri proizvajanju in dobavljanju blaga ali opravljanju storitev in s tem povezanimi denarnimi tokovi.

Za doloËitev, ali se nepremiËnina πteje kot naloæbena nepremiËnina, je potrebna presoja. V skupini Intereuropa 
ocenjujemo, da pri nepremiËninah, ki so delno dane v poslovni najem, delno pa jih uporablja Intereuropa d.d. oziroma 
posamezna odvisna druæba, delov nepremiËnine ni mogoËe prodati loËeno (ali dati loËeno v finanËni najem), zato take 
nepremiËnine πtejemo kot opredmetena osnovna sredstva, ki jih uporabljamo pri opravljanju storitev. Kot naloæbene 
nepremiËnine pripoznavamo le tiste nepremiËnine, ki so kot celote dane v najem.

Po zaËetnem pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem naloæbeno nepremiËnino razvidujemo 



183 Intereuropa | Letno poroËilo 09

6 |  RaËunovodsko poroËilo druæbe Intereuropa
za poslovno leto 2009

po njeni nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek in morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve (enak 
model kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih).

(f) Najeta sredstva

Najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastniπtvom sredstva, se 
obravnava kot finanËni najem. Po zaËetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak poπteni vrednosti 
ali, Ëe je ta niæja, sedanji vrednosti najmanjπe vsote najemnin. Po zaËetnem pripoznanju se sredstvo iz finanaËnega 
najema amortizira enako kot ostala opredmetena osnovna sredstva. 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in z izjemo naloæbenih nepremiËnin se najeta sredstva ne pripoznajo 
v izkazu finanËnega poloæaja druæbe. 
 
(g) Zaloge

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki 
nabave. Kupna cena se zmanjπa za dobljene popuste. Pri porabi materiala se uporablja metoda tehtanih povpreËnih cen. 

(h) Oslabitev sredstev

FinanËna sredstva

Za finanËno sredstvo, ki ni izkazano po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, se πteje, da je oslabljeno, Ëe obstajajo 
objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali veË dogodkov priπlo do zmanjπanja priËakovanih bodoËih 
denarnih tokov iz naslova tega sredstva, katerega je moæno zanesljivo izmeriti.

Slabitve naloæb v odvisne druæbe

Ob koncu vsakega poslovnega leta ocenimo, ali obstajajo znamenja, da utegne biti naloæba oslabljena. »e obstaja 
kakrπnokoli tako znamenje, ocenimo nadomestljivo vrednost naloæb v odvisne druæbe. Nadomestljiva vrednost sredstva 
je: njena poπtena vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje ali vrednost v uporabi, odvisno od tega, katera izmed dveh 
je veËja. Ocena vrednosti sredstva pri uporabi je sedanja vrednost ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, zasnovanih na 
napovedih poslovanja za 5 oziroma 10 let (za vsa nadaljnja leta se praviloma ocenijo z ekstrapoliranjem projekcij), in ocene 
sedanje vrednosti sredstva ob odtujitvi. »e knjigovodska vrednost finanËnega sredstva presega nadomestljivo vrednost, 
je potrebno opraviti slabitev finanËne naloæbe v odvisno druæbo. Za strateπko pomembne naloæbe v odvisne druæbe se za 
ocenjevanje sredstva pri uporabi uporablja kompleksnejπi model za ocenjevanje vrednosti sredstva v uporabi, v okviru 
katerega seπtevek diskontiranih denarnih tokov, preostale vrednosti ter vrednosti sinergijskih uËinkov predstavlja vrednost 
celotnega kapitala druæbe. IzraËunano vrednost lastniπkega kapitala se prilagodi glede na namen in iztræljivost naloæbe.

Poslovne terjatve do kupcev (terjatve iz naslova opravljenih storitev, iz naslova zamudnih obresti …) slabimo tako, 
da oblikujemo 100-odstotni popravek vrednosti za vse terjatve, starejπe od 180 dni od dneva zapadlosti posamezne 
terjatve, oziroma na podlagi presoje iztræljivosti posameznih terjatev. Pri slabitvi terjatev v toæbah, izvrπbah, steËajih in 
prisilnih poravnavah upoπtevamo oceno poplaËljivosti terjatve (oceno priËakovanih prihodnjih denarnih tokov) glede na 
kategorijo posamezne terjatve.

Odpise terjatve pa izvrπimo na podlagi zakljuËenih steËajnih postopkov, potrjenih prisilnih poravnav, neuspeπnih 
izvrπilnih postopkov in ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Slabitev danih posojil

»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih, izkazanih po odplaËni vrednosti, 
znesek izgube izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo priËakovanih prihodnjih 
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denarnih tokov, razobrestenih po izvirni veljavni obrestni meri. Slabitev se opravi tudi na podlagi presoje poslovodstva 
o neiztræljivosti posameznih posojil. 

Slabitev za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev, merjenih po poπteni vrednosti 

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva slabimo v primeru, Ëe træna cena bodisi veË kot eno leto pada bodisi je 
padec veËji od 20 % nabavne vrednosti naloæbe. Izgube naloæbenih vrednostnih papirjev, ki so razpoloæljivi za prodajo, 
zaradi oslabitve se pripoznajo tako, da se nabrana izguba, ki je pripoznana v drugem vseobsegajoËem donosu obdobja 
in izkazana v preseæku iz prevrednotenja, prenese v izkaz poslovnega izida. Znesek nabrane izgube, ki se odstrani iz 
drugega vseobsegajoËega donosa in pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno poπteno 
vrednostjo, zmanjπana za izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu.

Slabitev za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti

»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri finanËnih sredstvih, izkazanih po nabavni 
vrednosti, ker njihove poπtene vrednosti ni mogoËe zanesljivo izmeriti, znesek izgube zaradi oslabitve pri naloæbah v 
odvisne druæbe izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo finanËnega sredstva in njegovo nadomestljivo 
vrednostjo, ocenjeno kot sedanjo vrednost priËakovanih prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih (diskontiranih) po 
trenutni træni donosnosti za podobna finanËna sredstva. Ostale naloæbe po nabavni vrednost pa slabimo, v primerih, 
da je knjigovodska vrednost take finanËne naloæbe na bilanËni preseËni dan za veË kot 20 % veËja od sorazmernega 
dela knjigovodske vrednosti celotnega kapitala tistega podjetja, v katerem ima podjetje naloæbo, na Ëim bliænji dan, za 
katerega je moæno pridobiti te podatke. 

NefinanËna sredstva

Ob vsakem datumu poroËanja druæba preveri preostalo knjigovodsko vrednost opredmetenih osnovnih in 
neopredmetenih sredstev, razen odloæenih terjatev za davke, z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. »e 
takπni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih 
sredstev z nedoloËeno dobo koristnosti, ki πe niso na voljo za uporabo, se izvede vsakiË na datum poroËanja.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoËe enote je njena vrednost pri uporabi ali poπtena vrednost, 
zmanjπana za stroπke prodaje, in sicer tista, ki je viπja. Pri doloËanju vrednosti sredstva pri uporabi se priËakovani prihodnji 
denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavËitvijo, ki odraæa sprotne 
træne ocene Ëasovne vrednosti denarja in tveganja, ki so znaËilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, 
ki jih ni mogoËe preskusiti posamiËno, uvrstijo v najmanjπo moæno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz 
nadaljnje uporabe in ki so preteæno neodvisna od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoËa enota). 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoËe enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo 
nadomestljivo vrednost. Denar ustvarjajoËa enota je najmanjπa skupina sredstev, ki ustvarjajo finanËne pritoke, v veliki 
meri neodvisne od finanËnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin sredstev. Slabitev se izkaæe v izkazu poslovnega izida. 
Izguba, ki se pri denar ustvarjajoËi enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjπa knjigovodska 
vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajoËo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), 
sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do viπine, do katere poveËana knjigovodska vrednost sredstva ne preseæe 
knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odπtetju amortizacijskega odpisa, Ëe pri sredstvu v prejπnjih letih ne bi 
bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

(i) DolgoroËna sredstva, razvrπËena med sredstva, namenjena za prodajo

DolgoroËna sredstva (ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti), za katera se priËakuje, da bo njihova 
vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo med sredstva za prodajo, in sicer se 
njihova prodaja predvideva najkasneje v naslednjih dvanajstih mesecih. Prodaja je zelo verjetna, ko poteka celoten naËrt 
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in aktiven program za iskanje kupca. Prav tako mora potekati aktivno træenje sredstva in prizadevanje za dosego cene, ki 
ustreza njegovi trenutni poπteni vrednosti. Neposredno pred razvrπËanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede 
ponovna meritev sredstev (ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z raËunovodskimi usmeritvami skupine. 
V skladu s tem se dolgoroËno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali poπteni vrednosti, 
zmanjπani za stroπke prodaje, in sicer tisti vrednosti, ki je niæja. 

Zaradi posebnih dogodkov in okoliπËin, na katere druæba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, da podjetje 
dosledno izpolnjuje naËrt prodaje sredstva, se lahko obdobje zakljuËka prodaje podaljπa na veË kot eno leto. »e sredstvo 
za prodajo ne izpolnjuje veË sodil za uvrstitev v skupino sredstev za prodajo, ga je potrebno prerazvrstiti v drugo ustrezno 
skupino sredstev, in sicer v tisto, v katero je bilo uvrπËeno pred razvrstitvijo med sredstva za prodajo. 

(j) Zasluæki zaposlenih

KratkoroËni zasluæki zaposlenih

Obveze za kratkoroËne zasluæke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkaæejo med odhodki, ko je delo 
zaposlenega v zvezi z doloËenim kratkoroËnim zasluækom opravljeno.

Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, Ëe ima druæba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoËe 
zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogoËajo gospodarske 
koristi. Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljπa ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan izkaza finanËnega 
poloæaja obstojeËe obveze. Pri doseganju najboljπe ocene rezervacije se upoπtevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno 
spremljajo πtevilne dogodke in okoliπËine. Kjer je uËinek Ëasovne vrednosti denarja bistven, je znesek rezervacije sedanja 
vrednost izdatkov, ki so po priËakovanju potrebni za poravnavo obveze.
 
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

•  Druæba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plaËilu jubilejnih 
nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoroËne rezervacije. Druge 
pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v viπini ocenjenih bodoËih izplaËil za odpravnine 
in jubilejne nagrade, diskontirane na dan aktuarskega izraËuna. Aktuarski izraËun opravljamo v primeru, da se 
bistveno spremenijo predpostavke, ki jih je uporabil aktuar pri zadnjem aktuarskem izraËunu, ali πtevilo zaposlenih. V 
vmesnem obdobju se rezervacije odpravljajo v viπini dejansko nastalih stroπkov ter poveËujejo za povpreËen stroπek 
na zaposlenega po zadnjem aktuarskem obraËunu za novo zaposlene, ki jim v skladu s podjetniπko kolektivno ali 
drugo pogodbo oziroma z zakonskimi predpisi pripadajo odpravnine ob upokojitvi oziroma jubilejne nagrade. IzraËun 
je z uporabo projicirane enote pripravil pooblaπËeni aktuar.

Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in raËunovodskih izkazih pripoznavajo z vraËunavanjem ustreznih stroπkov 
oziroma odhodkov. Zmanjπujejo pa se neposredno za stroπke oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane, 
kar pomeni, da se v poslovnem letu takπni stroπki oziroma odhodki ne pojavijo veË v izkazu poslovnega izida.

Pripoznanje rezervacij v knjigovodskih razvidih se odpravi, kadar so æe izrabljene moænosti, zaradi katerih so bile 
oblikovane, ali pa ni veË potrebe po njih. Iz naslova odprave pripoznanja rezervacij pa pripoznamo prihodke. Na koncu 
obraËunskega obdobja se rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po 
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Med dolgoroËno odloæene prihodke skupina uvrπËa donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za 
pokrivanje doloËenih stroπkov. Namenjene so pokrivanju stroπkov amortizacije teh sredstev oziroma doloËenih stroπkov 
in se porabljajo s prenaπanjem med poslovne prihodke.
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(k) Prihodki

Prihodki se pripoznajo, Ëe je verjetno, da bodo druæbi pritekale gospodarske koristi in jih je mogoËe zanesljivo izmeriti. 
Pri tem morajo biti izpolnjeni vsi naslednji kriteriji:

1. znesek prihodkov je mogoËe zanesljivo izmeriti,
2. verjetnost, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v podjetje,
3. stopnjo dokonËanosti posla na dan izkaza finanËnega poloæaja je mogoËe zanesljivo izmeriti,
4. stroπke, ki so se pojavili v zvezi s poslom, in stroπke za dokonËanje posla je mogoËe zanesljivo izmeriti.

Prihodki iz opravljenih storitev

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonËanosti posla ob koncu 
poroËevalskega obdobja. Stopnja dokonËanosti se oceni na podlagi pregleda nastalih stroπkov (pregled opravljenega dela). 
Merijo se po prodajnih cenah dokonËanih storitev, navedenih na raËunih ali drugih listinah, ali po cenah nedokonËanih 
storitev glede na stopnjo njihove dokonËanosti. Ocenjujemo, da v primerih, ko doloËen posel na dan izkaza finanËnega 
poloæaja πe ni zakljuËen, ni moæno zanesljivo oceniti, kakπen bo izid posla, zato prihodke pripoznavamo le do viπine 
nastalih neposrednih stroπkov, za katere se priËakuje, da jih bo mogoËe pokriti. Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so 
obraËunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, niso sestavina prihodkov od prodaje. Prihodki od prodaje se v 
trenutku prodaje zmanjπajo za dane popuste, ki so razvidni iz raËunov ali drugih listin, kasneje pa za prodajno vrednost 
vrnjenih koliËin in pozneje odobrenih popustov.

Dræavne podpore

Dræavne podpore, prejete za kritje stroπkov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo 
zadevni stroπki, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane dræavne podpore se v izkazu poslovnega izida 
pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti posameznega sredstva.

(l) Najemi

PlaËila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. FinanËni 
odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo stanje dolga 
za vsako obdobje. 

(m)  FinanËni prihodki in finanËni odhodki

FinanËni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naloæb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo 
razpoloæljivih finanËnih sredstev, spremembe poπtene vrednosti finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni 
izid, pozitivne teËajne razlike in dobiËke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. 
Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delniËarjeva pravica do plaËila, kar 
je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoËe dividende preneha biti povezana z delnico.

FinanËni odhodki obsegajo stroπke izposojanja, negativne teËajne razlike, spremembe poπtene vrednosti finanËnih 
sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finanËnih sredstev in izgube od 
instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroπki izposojanja se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.

Stroπki izposojanja vkljuËujejo odhodke za obresti po metodi efektivnih obresti, finanËne dajatve v zvezi s finanËnimi najemi 
in teËajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, Ëe se obravnavajo kot preraËun stroπkov obresti. Stroπke izposojanja, ki 
jih je mogoËe neposredno pripisati nakupu, gradnji, izdelavi sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti takega sredstva. 
Drugi stroπki izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo.
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(n) Davek od dobiËka

Davek od dobiËka oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloæeni davek. Davek od dobiËka se izkaæe v 
izkazu poslovnega izida, razen v delu, v katerem se nanaπa na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato 
izkaæe v drugem vseobsegajoËem donosu.

Odmerjeni davek je obraËunan skladno z veljavno davËno zakonodajo na dan izkaza finanËnega poloæaja. Poslovno leto 
je koledarsko leto, ki je enako davËnemu letu.

Odloæeni davek se izkazuje ob upoπtevanju zaËasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za 
potrebe finanËnega poroËanja in zneskov za potrebe davËnega poroËanja. 

Naslednje zaËasne razlike niso upoπtevane: dobro ime v primeru, da ne gre za davËno priznan odhodek, zaËetno 
pripoznanje sredstev ali obveznosti, ki ne vpliva niti na raËunovodski niti na obdavËljivi dobiËek in razlike v zvezi z 
naloæbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti viπini, za katero obstaja verjetnost, da ne bodo 
odpravljene v predvidljivi prihodnosti. Nadalje odloæeni davek ni pripoznan za namen obdavËljivih zaËasnih razlik, ki 
nastanejo ob zaËetnem pripoznanju dobrega imena.

Odloæeni davek se izkaæe v viπini, v kateri se priËakuje, da ga bo potrebno plaËati ob odpravi zaËasnih razlik na podlagi 
zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poroËevalskega obdobja. 

Odloæena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavËljivi 
dobiËek, v breme katerega bo v prihodnje mogoËe uporabiti odloæeno terjatev. Odloæene terjatve za davek se zmanjπajo 
za znesek, za katerega ni veË verjetno, da bo mogoËe uveljaviti davËno olajπavo, povezano s sredstvom.

(o) Ustavljeno poslovanje

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja v skupini, ki je bil odtujen ali razvrπËen med sredstva za prodajo in ki 
predstavlja samostojen pomembnejπi program podroËja ali obmoËja poslovanja, ali je odvisno podjetje, pridobljeno 
izkljuËno z namenom ponovne prodaje. Razvrstitev med ustavitev poslovanja se izvede ob odtujitvi ali takrat, ko so 
izpolnjeni pogoji za razvrstitev med sredstva za prodajo; kar od tega nastopi prej. 

(p) »isti dobiËek na delnico 

Druæba pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobiËkonosnost delnice in popravljeno dobiËkonosnost delnice. 
Osnovna dobiËkonosnost delnice se izraËuna tako, da delimo dobiËek oziroma izgubo, ki pripada navadnim delniËarjem, 
s tehtanim povpreËnim πtevilom navadnih delnic v poslovnem letu. Popravljeni dobiËek delnice pa se izraËunava s 
prilagoditvijo dobiËka oziroma izgube, ki pripada navadnim delniËarjem, in tehtanega povpreËnega πtevila navadnih 
delnic v poslovnem letu za uËinek vseh popravljalnih moænostnih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice 
in delniπke opcije za zaposlene. Druæba ne poseduje popravljalnih moænostnih delnic, zato izkazuje enako vrednost 
osnovne in popravljene dobiËkonosnosti delnice. 

(r) Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili v veljavo

1. Spremenjen MSRP 3 Poslovne zdruæitve (velja za letna obdobja od 1. julija 2009)

Spremenil se je obseg standarda in tudi razπiril pojem poslov. Spremenjeni standard zajema tudi mnoge ostale 
pomembne spremembe, in sicer:

•  vse postavke kupnine, ki jih prevzemnik prenese, so pripoznane in izmerjene po poπteni vrednosti na datum prevzema, 
vkljuËno znesek, katerega plaËilo je odvisno od prihodnjih dogodkov (pogojni del plaËila),

•  naknadna sprememba pogojnega dela plaËila se pripozna v poslovnem izidu,
•  stroπki posla, razen stroπki izdaje delnic in dolga, se obravnavajo kot odhodek na dan nastanka.
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Prevzemnik lahko izmeri katerikoli manjπinski deleæ po poπteni vrednosti na datum prevzema (polno dobro ime) ali po 
sorazmernem deleæu poπtene vrednosti opredeljivih sredstev in obveznosti prevzete druæbe na podlagi posel-za-posel.

•  Dopolnjen standard naj se ne bi uporabljal za poslovne zdruæitve pred datumom njegove uveljavitve, saj ne bo vplival 
na raËunovodske izkaze oz. razkrite poslovne zdruæitve, ki so nastale pred datumom uveljavitve spremenjenega 
standarda.

2. Spremenjen MRS 27 Konsolidirani in loËeni raËunovodski izkazi (velja za letna obdobja od 1. julija 2009)

Nadalje dopolnjen standard spreminja obravnavanje neobvladujoËega deleæa, izgubo obvladovanja odvisnega podjetja 
in tudi razporeditev dobiËka ali izgube ter ostalega celotnega dobiËka med obvladujoËim in neobvladujoËim deleæem.

3. Dopolnila k MRS 32 FinanËni instrumenti: Predstavitev - Razvrstitev izdaj delniπkih pravic (v veljavi za letna obdobja od 
1. februarja 2010)

•  V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev doloËenega πtevila lastnih kapitalskih 
instrumentov podjetja v zameno za doloËen znesek v katerikoli valuti kapitalski instrumenti, Ëe podjetje vsem 
svojim obstojeËim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pravice, opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih 
kapitalskih instrumentov.

Dopolnila k MRS 32 za druæbo niso pomembna, saj v preteklosti ni izdala omenjenih instrumentov.

4. Dopolnila k MRS 39 FinanËni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje - Pred tveganjem upraviËeno varovane Postavke 
(v veljavi za letna obdobja od 1. julija 2010)

•  Dopolnjen standard podrobneje opisuje uporabo obstojeËih naËel, ki doloËajo, ali lahko posebne oblike tveganja 
denarnih tokov ali deli denarnih odraæajo razmerja varovanja pred tveganji. Da bi se odraæalo razmerje varovanja pred 
tveganji, je potrebno tveganja ali dele loËeno pripoznati in izmeriti, vendar pa inflacije ne moremo doloËiti, razen v 
omejenih okoliπËinah.

Druæba πe ni zakljuËila analize uËinka tega dopolnila.

5. OPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev (v veljavi za prvo letno obdobje od 1. aprila 2009)

Pojasnilo je namenjeno druæbam v zasebni lasti v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki se pojavijo pri 
raËunovodskem obravnavanju dogovorov o koncesiji storitev na javno-zasebnem podroËju.

•  OPMSRP 12 za poslovanje druæbe ni pomembno, saj ni sklenila dogovora o koncesiji storitev. 

6. OPMSRP 15 Pogodbe za gradnjo nepremiËnin (v veljavi za letna obdobja od 1. januarja 2010)

•  OPMSRP 15 podrobneje doloËa, da so prihodki, ki izhajajo iz pogodb o gradnji nepremiËnin pripoznani glede na stopnjo 
dokonËanosti pogodbene dejavnosti v naslednjih primerih:

1. pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbenih delih skladno z MRS 11.3,
2. pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu z IAS 18 (npr. druæbi ni potrebno dobavljati gradbenih materialov),
3. pogodba je namenjena prodaji blaga, prihodki pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z doloËili MRS 18.14.

V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji pripoznanja prihodkov, kot to doloËa 
MRS 18.14 (npr. po konËani gradnji ali po dobavi).

OPMSRP 15 za raËunovodske izkaze druæbe ni pomembno, saj podjetje ne nudi storitev na podroËju gradbeniπtva. 
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7. OPMSRP 16 Varovanje Ëistih finanËnih naloæb v poslovanje v tujini pred tveganji (v veljavi za letna obdobja od 1. julija 
2009)

Pojasnilo podrobneje doloËa vrsto tveganja, pred katerim se je potrebno zavarovati, katera druæba v skupini sme 
posedovati postavko varovano pred tveganjem, pojasnjuje, ali metoda konsolidacije vpliva na uËinkovitost varovanja in 
tudi obliko, ki jo instrument varovanja zavzame, pa vse do zneskov, ki se ob ukinitvi poslovanja v tujini prerazvrstijo iz 
kapitala v poslovni izid.

•  ObvladujoËa druæba πe ni zakljuËila analize uËinka tega novega pojasnila. 

8. OPMSRP 17 IzplaËila nedenarnih sredstev lastnikom (v veljavi za letna obdobja predvidoma od 1. novembra 2009)

Pojasnilo velja za enostranska izplaËila nedenarnih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom se obveznost izplaËila 
dividende pripozna, ko je dividenda ustrezno odobrena in ni veË predmet presoje podjetja, ter se izmeri po poπteni 
vrednosti izplaËanega sredstva. Knjigovodska vrednost dividende se ponovno izmeri na dan poroËanja, sprememba 
knjigovodske vrednosti pa se pripozna v kapitalu kot prilagoditev zneska izplaËila. Ko je obveznost izplaËila dividende 
poravnana, se morebitna razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende pripozna 
v poslovnem izidu.

Ker pojasnilo velja le od dneva uporabe dalje, ne bo vplivalo na raËunovodske izkaze za obdobja pred datumom sprejema 
pojasnila. Prav tako se pojasnilo nanaπa na bodoËe dividende, ki bodo predmet presoje uprave/druæbenikov, zato 
njegovega uËinka ni mogoËe oceniti.

9. OPMSRP 18 Prenosi sredstev od odjemalcev (v veljavi za letna obdobja predvidoma od 1. novembra 2009)

V skladu s pojasnilom mora podjetje pripoznati preneseno sredstvo po njegovi poπteni vrednosti, Ëe to sredstvo kaæe 
znaËilnosti opredmetenega osnovnega sredstva v skladu z MRS 16, Opredmetena osnovna sredstva. Prav tako mora 
podjetje pripoznati znesek prenosa kot prihodek. »asovni okvir za pripoznanje prihodka je odvisen od dejstev in okoliπËin 
posameznega dogovora.

OPMSRP 18 za raËunovodske izkaze druæbe ni pomembno, saj ta obiËajno ne prejema sredstev od odjemalcev. 

Potrebno je opozoriti, da je MRSB objavil πtevilne raËunovodske spremembe in pojasnila, ki veljajo za obdobja od 1. 
januarja 2009, vendar jih EU do dneva priprave tega dokumenta πe ni potrdila.
 

IV. DoloËanje poπtene vrednosti

UpoπtevajoË raËunovodske usmeritve in razËlenitve, je v πtevilnih primerih potrebna doloËitev poπtene vrednosti tako 
finanËnih kot tudi nefinanËnih sredstev ter obveznosti. Poπtene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe 
merjenja oziroma poroËanja je druæba doloËila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna 
pojasnila v zvezi s predpostavkami za doloËitev poπtenih vrednosti, so ta navedena v razËlenitvah k posameznim 
postavkam sredstev oziroma obveznostim druæbe.

Opredmetena osnovna sredstva

Za skupino opredmetenih osnovnih sredstev - zemljiπËa uporabljamo model prevrednotenja. Po pripoznanju merimo 
zemljiπËa po prevrednotenem znesku, ki je poπtena vrednost na dan prevrednotenja. Prevrednotenje izvajamo vsakih 5 let.

Neopredmetena sredstva

Poπtena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih zdruæitvah, temelji na ocenjeni diskontirani 
bodoËi vrednosti licenËnin, katerih plaËilo zaradi lastniπtva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno. 
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Naloæbe v lastniπke in dolæniπke vrednostne papirje

Poπtena vrednost finanËnih sredstev po poπteni vrednosti skozi poslovni izid, finanËnih naloæb v posesti do zapadlosti v plaËilo 
in za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev se doloËa glede na ponujeno nakupno ceno ob koncu poroËevalskega obdobja. 

Pri izraËunu nadomestljive vrednosti vrednosti naloæb v odvisne druæbe so bile upoπtevane projekcije bodoËih denarnih 
tokov v obdobju 2010 do 2014. IzraËun tehtane povpreËne cene kapitala je temeljil na ciljnem razmerju dolg/kapital 
glede na pretekle izkuπnje spremljanja finanËne stabilnosti odvisnih druæb. 

Poslovne in druge terjatve

Ocenjujemo, da izkazana vrednost poslovnih terjatev odraæa poπteno vrednost, vrednost drugih terjatev se izraËuna kot 
sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po træni obrestni meri ob koncu poroËevalskega obdobja.

Izpeljani instrumenti

Poπtena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi ponujeni træni ceni ob koncu poroËevalskega obdobja, Ëe je ta na voljo. 
»e ni na voljo, se poπtena vrednost doloËi kot razlika med pogodbeno vrednostjo rokovnega posla in trenutno ponujeno 
vrednostjo rokovnega posla ob upoπtevanju preostale dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja. Poπtena vrednost 
obrestne zamenjave je enaka træni ceni na dan poroËanja. 

Osnovne finanËne obveznosti

Poπtena vrednost se za potrebe poroËanja izraËuna na podlagi sedanje vrednosti bodoËih izplaËil glavnice in obresti, 
diskontirane po træni obrestni meri ob koncu poroËevalskega obdobja. 

V. Obvladovanje finanËnega tveganja

Poslovodstvo je v letu 2009 sprejelo usmeritve na podroËju obvladovanja tveganj v okviru pravilnika o upravljanju s tveganji. 
Ustanovljen je bil odbor za upravljanje s tveganji, ki je odgovoren za razvoj in nadzor usmeritev upravljanja s tveganji. 

Kreditno tveganje

•  Kreditno tveganje je tveganje, da bo druæba utrpela finanËno izgubo, Ëe stranka ali pogodbenica, vkljuËena v pogodbo 
o finanËnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev 
druæbe do strank.

Poslovne in druge terjatve

•  Izpostavljenost druæbe kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od znaËilnosti posameznih strank. Vendar pa 
poslovodstvo upoπteva tudi demografijo baze strank druæbe in tveganje plaËilne nesposobnosti strank z vidika panoge 
in dræave, v kateri stranka posluje, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, πe zlasti v trenutnih neugodnih 
gospodarskih razmerah.

•  Usmeritve so oblikovane tako, da se za pomembnejπo novo stranko izvede analiza njene kreditne sposobnosti, preden 
ji druæba ponudi standardne pogoje plaËila in dobave. Druæba oblikuje popravek za vrednost oslabitve, ki predstavlja 
viπino ocenjenih izgub iz naslova poslovnih in drugih terjatev ter naloæb. Glavna elementa tega popravka vrednosti 
sta posebni del izgube, ki se nanaπa na posamezna pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine 
podobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale, a πe niso opredeljene. 

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje je tveganje, da druæba ne bo zmoæna poravnati svojih finanËnih obveznosti, ki jih poravnava z 
denarnimi ali drugimi finanËnimi sredstvi. 
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Likvidnost druæba zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku, in sicer 
tako v obiËajnih kot tudi zahtevnejπih okoliπËinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali bi druæba tvegala upad 
svojega ugleda.

Træno tveganje

Træno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v trænih cenah, kot so devizni teËaji, obrestne mere in lastniπki 
instrumenti, vplivale na prihodke druæbe ali na vrednost finanËnih instrumentov. Cilj obvladovanja trænega tveganja 
je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo trænim tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobiËka. 
Druæba trguje s finanËnimi instrumenti in prevzema finanËne obveznosti, oboje s ciljem obvladovanja trænih tveganj. 

Poslovno tveganje

Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi priπlo zaradi πirokega spektra razlogov, 
povezanih s procesi, ki potekajo v druæbi, z osebjem, tehnologijo in infrastrukturo, pa tudi kot posledica zunanjih 
dejavnikov, ki niso povezani s kreditnim, trænim in likvidnostnim tveganjem, kot so med drugim tveganja, ki izhajajo iz 
pravnih in regulatornih zahtev ter sploπno sprejetih korporacijskih standardov. Poslovna tveganja izhajajo iz celotnega 
poslovanja druæbe. Cilj je upravljanje poslovnih tveganj na takπen naËin, da se vzpostavi ravnoteæje med izogibanjem 
finanËnim izgubam in πkodo, ki bi bila povzroËena ugledu druæbe, ter med celotno stroπkovno uËinkovitostjo, prav tako 
pa tudi izogibanje takπnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma omejujejo samoiniciativnost in ustvarjalnost. 
KljuËno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor poslovnega tveganja nosi viπje poslovodstvo vsake od 
poslovnih enot. 

Podprto je s programom rednih pregledov s strani sluæbe notranje revizije. O rezultatih pregledov, ki jih izvede sluæba 
notranje revizije, se ta pogovori s poslovodstvom tiste poslovne enote, na katero se rezultati nanaπajo, povzetke pa 
posreduje upravi druæbe in revizijski komisiji.

Upravljanje s kapitalom

Nadzorni svet spremlja pomembnejπe kazalce donosnosti kapitala druæbe in tudi viπino dividend, izplaËanih navadnim 
delniËarjem. Trenutno imajo zaposleni v lasti 6,4 % navadnih delnic druæbe. ObvladujoËa druæba ni predmet kapitalskih 
zahtev, ki bi jih doloËili zunanji organi.

VI. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov druæbe prikazuje gibanje pritokov in odtokov, upoπtevajoË posredno metodo v obraËunskem 
obdobju, ter pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev. Pri sestavi raËunovodskega izkaza so upoπtevani podatki 
izkaza poslovnega izida za leto 2009, postavk izkazov finanËnega poloæaja druæbe na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 ter 
dodatnih potrebnih podatkov.
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Pojasnilo 1: Prihodki od prodaje 

Prihodki od prodaje v viπini 99.986 tisoË EUR predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. 

Tabela 9 |

Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)

2009 2008

Prihodki od prodaje podjetjem v skupini 4.373 5.475

Prihodki od prodaje drugim 95.613 136.076

Skupaj 99.986 141.551

Pojasnilo 2: Drugi poslovni prihodki

Tabela 10 |

Drugi poslovni prihodki (v 1000 EUR)

2009 2008

DobiËek od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 105 304

Prihodki od odprave rezervacij 149 84

Ostali poslovni prihodki 93 91

Skupaj drugi poslovni prihodki 347 479

Pojasnilo 3: Stroπki storitev

Tabela 11 |

Stroπki storitev (v 1000 EUR)

2009 2008

Stroπki storitev v skupini 9.468 12.013

Stroπki storitev (razen v skupini) 62.945 96.513

Direktni stroπki 55.852 87.085

Telefonski stroπki 382 508

Stroπki vzdræevanja 977 1.232

Zavarovalne premije 638 592

Stroπki izobraæevanja 79 164

Ostali stroπki storitev 5.017 6.932

Skupaj stroπki storitev 72.414 108.526

Direktni stroπki predstavljajo tiste stroπke, ki so neposredno povezani z opravljanjem storitev.
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Pojasnilo 4: Stroπki dela

Tabela 12 |

Stroπki dela (v 1000 EUR)

2009 2008

Stroπki plaË 15.224 16.761

Stroπki socialnih zavarovanj 2.514 2.704

Drugi stroπki dela 4.799 4.594

Regres 884 911

Prevoz in prehrana 2.211 2.309

Ostali stroπki dela 1.704 1.374

Skupaj stroπki dela 22.537 24.059

Pojasnilo 5: Amortizacija

Tabela 13 |

Amortizacija (v 1000 EUR)

2009 2008

Amortizacija neopredmetenih sredstev 31 112

Amortizacija opredmetenih sredstev in naloæbenih nepremiËnin 4.430 4.559

Amortizacija 4.461 4.671

Pojasnilo 6: Drugi poslovni odhodki

Tabela 14 |

Drugi poslovni odhodki (v 1000 EUR)

2009 2008

Stroπki materiala 2.058 2.561

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 26 63

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev 14.293 2

Odhodki za udeleæbo delavcev v dobiËku 0 834

Prispevki za mestno zemljiπËe in podobni odhodki 1.027 1.015

Drugi poslovni odhodki 470 592

Drugi poslovni odhodki 17.874 5.067

NajveËjo vrednost v drugih poslovnih odhodkih izkazuje slabitev nepremiËnin, in sicer v »ehovu.
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Pojasnilo 7: FinanËni prihodki in odhodki

Tabela 15 |

FinanËni prihodki in odhodki (v 1000 EUR)

2009 2008

Prihodki od obresti 6.945 5.066

Prihodki iz deleæev v druæb v skupini 1.216 3.264

Prihodki iz deleæev v skupaj obvladovani druæbi 109 89

Prihodki iz dividend in deleæev v dobiËku drugih 61 531

DobiËki pri prodaji finanËnih naloæb 1.579 5.134

Prihodki iz izvedenih finanËnih instrumentov 424 258

Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih odpisanih terjatev 290 300

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 8 44

Skupaj finanËni prihodki 10.632 14.686

Odhodki za obresti 8.071 8.466

FinanËni odhodki iz oslabitev in odpisov finanËnih naloæb v skupini 59.757 0

FinanËni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finanËnih naloæb 681 398

Odhodki iz izvedenih finanËnih instrumentov 444 2.447

Neto teËajne razlike 11 53

Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev 1.392 711

Skupaj finanËni odhodki 70.356 12.075

Izid financiranja -59.724 2.611

K viπjim finanËnim odhodkom so prispevali odhodki iz oslabitev finanËnih naloæb v odvisne druæbe v vrednosti 58.561 
tisoË EUR, in sicer: slabitev naloæbe v druæbo Intereuropa Transport, d.o.o., Koper (5.241 tisoË EUR), v druæbo TOV 
Intereuropa - Ukraina, Kiev (8.786 tisoË EUR), in v druæbo OOO Intereuropa - East, Moskva (44.624 tisoË EUR). Pri izraËunu 
nadomestljive vrednosti smo upoπtevali napovedi iz projekcij za leta 2010 do 2014, za diskontno stopnjo pa smo uporabili 
tehtano povpreËno ceno kapitala (WACC). 

V primerljivem obdobju se odraæajo predvsem veËji prihodki iz deleæev druæb v skupini in veËji dobiËek, doseæen pri 
prodaji finanËne naloæbe v Banko Koper d.d. (4.251 tisoË EUR). 

Pojasnilo 8: Poslovni izid iz ustavljenega poslovanja

Tabela 16 |

Izid ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

Jan.—maj 2009 Jan.—dec. 2008

Prihodki 2.821 8.178

Odhodki 2.435 7.226

Poslovni izid 386 952

DobiËek od odtujitve 2.239 0

DobiËek obdobja 2.625 952
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Tabela 17 |

Denarni tokovi iz ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

Jan.—maj 2009 Jan.—dec. 2008

»isti denarni tok iz poslovne dejavnosti 2.634 794

»isti denarni tok naloæbenja 227 -127

»isti denarni tok iz ustavljenega poslovanja 2.861 667

Sredstva in obveznosti iz ustavljenega poslovanja

Tabela 18 |

Sredstva in obveznosti iz ustavljenega poslovanja (v 1000 EUR)

31. 5. 2009 31. 12. 2008

Opredmetena osnovna sredstva 0 249

Neopredmetena sredstva 0 4

KratkoroËne poslovne terjatve 962 1.472

Rezervacije 4 4

KratkoroËne poslovne obveznosti 552 1.053

Razlika med sredstvi in obveznostmi 406 667

Druæba je dosegla poslovni izid iz ustavljenega poslovanja (odplaËni prenos dela druæbe (filiale UPS)) v viπini 2.625 tisoË 
EUR.

Pojasnilo 9: Davek od dobiËka

V poslovnem letu je bila ugotovljena davËna izguba, zato znaπa odmerjeni davek 0, odloæeni davki pa -2.700 tisoË EUR (v 
preteæni meri se nanaπajo na prihodke iz odloæenih davkov iz naslova davËne izgube). 

Za davËno leto 2009 je bila upoπtevana davËna stopnja 21 %, za obraËun odloæenih davkov pa 20-odstotna davËna 
stopnja.
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Tabela 19 |

Prilagoditev na efektivno davËno stopnjo (v 1000 EUR)

2009 2008

Davek 0 48

Odloæeni davek -2.700 -43

Skupaj davek iz dobiËka -2.700 5

DobiËek pred obdavËitvijo -74.052 3.270

Davek obraËunan po predpisani stopnji -15.551 719

Davek od davËno nepriznanih odhodkov 13.096 484

Davek od davËnih olajπav 0 -225

Davek od prihodkov, ki zmanjπujejo davËno osnovo -320 -975

Davek od ostalih postavk 75 2

Skupaj davek iz dobiËka -2.700 5

Efektivna davËna stopnja -3,65 % 0,15 %
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Pojasnila k izkazu finanËnega poloæaja na dan 31. 12. 2009

Pojasnilo 10: Opredmetena osnovna sredstva

Tabela 20 |

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

ZemljiπËa Zgradbe Druge naprave 
in oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 37.084 105.175 24.509 2.262 0 169.030

Nabava 0 0 0 838 22 860

Aktiviranje 0 406 459 -865 0 0

Odtujitve -50 -7 -2.313 0 0 -2.370

Prenosi 206 205 0 22 -22 411

Okrepitve 70.847 0 0 0 0 70.847

Stanje 31. 12. 2009 108.087 105.779 22.655 2.257 0 238.778

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 0 -41.761 -17.619 0 0 -59.380

Amortizacija 0 -2.629 -1.580 0 0 -4.209

Odtujitve 0 4 1.994 0 0 1.998

Oslabitve -14.293 0 0 0 0 -14.293

Stanje 31. 12. 2009 -14.293 -44.386 -17.205 0 0 -75.885

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 37.084 63.414 6.890 2.262 0 109.650

Stanje 31. 12. 2009 93.794 61.393 5.450 2.257 0 162.893
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Tabela 21 |

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 (v 1000 EUR)

ZemljiπËa Zgradbe Druge naprave 
in oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2008 36.984 96.556 23.842 3.399 30 160.811

Nabava 0 0 0 8.105 20 8.125

Aktiviranje 4 6.997 2.291 -9.292 0 0

Odtujitve -3 -397 -1.624 0 0 -2.024

Prenosi 99 2.019 0 50 -50 2.118

Stanje 31. 12. 2008 37.084 105.175 24.509 2.262 0 169.030

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2008 0 -38.481 -17.591 0 0 -56.072

Amortizacija 0 -2.574 -1.608 0 0 -4.182

Odtujitve 0 112 1.580 0 0 1.692

Prenosi 0 -818 0 0 0 -818

Stanje 31. 12. 2008 0 -41.761 -17.619 0 0 -59.380

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2008 36.984 58.075 6.251 3.399 30 104.739

Stanje 31. 12. 2008 37.084 63.414 6.890 2.262 0 109.650

V letu 2009 je imelo najveËji vpliv na poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev prevrednotenje zemljiË na poπteno 
vrednost (70.847 tisoË EUR), ki je bilo na podlagi spremembe raËunovodske usmeritve prviË izvedeno v tem letu. Cenitev 
zemljiπË je opravil neodvisni cenilec v zadnjem kvartalu 2009. Pri vrednotenju zemljiπË je bila upoπtevana metoda 
primerljivih prodaj.

Na zmanjπanje pa je poleg amortizacije v najveËji meri vplivala slabitev zemljiπË (14.293 tisoË EUR). Nove nabave 
opredmetenih osnovnih sredstev v viπini 860 tisoË EUR se nanaπajo na opremo (490 tisoË EUR) in vlaganja v objekte 
(370 tisoË EUR). 

Na bilanËni preseËni dan ima druæba zastavljena opredmetena osnovna sredstva za prejete kredite v viπini 193.662 tisoË 
EUR. Drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi nima.

Knjigovodska vrednost nepremiËnin pod hipoteko na dan poroËanja znaπa 128.890 tisoË EUR, ki predstavlja:

•  vrednost zemljiπË 71.777 tisoË EUR in
•  vrednost zgradb 57.113 tisoË EUR.
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Pojasnilo 11: Naloæbene nepremiËnine

Tabela 22 |

Gibanje naloæbenih nepremiËnin v letu 2009 (v 1000 EUR)

2009 2008

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 9.253 17.420

Nabava 0 4

Odtujitve 0 -7

Prenosi -563 -8.164

Stanje 31. 12. 8.690 9.253

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. -2.172 -5.318

Amortizacija -220 -377

Prenosi 37 3.523

Stanje 31. 12. -2.355 -2.172

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 7.081 12.102

Stanje 31. 12. 6.335 7.081

Træne vrednosti naloæbenih nepremiËnin so, kljub padcu vrednosti na nepremiËninskem trgu, v letu 2009 ohranile 
viπjo vrednost v primerjavi z njihovo knjigovodsko vrednostjo na dan 31. 12. 2009, zato smo presodili, da ne obstajajo 
indikatorji morebitne slabitve. Træna vrednost naloæbenih nepremiËnin Intereurope d.d. znaπa 11.751 tisoË EUR.

Tabela 23 |

Prihodki in odhodki od naloæbenih nepremiËnin (v 1000 EUR)

2009 2008

Prihodki od najemnin od naloæbenih nepremiËnin 1.589 1.592

Neposredni poslovni odhodki od naloæbenih nepremiËnin -736 -784

DobiËek/izguba ob prodaji naloæbenih nepremiËnin 0 61

Skupaj 853 869
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Pojasnilo 12: Neopredmetena sredstva 

Tabela 24 |

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

DolgoroËne 
premoæenjske 

pravice 

DolgoroËno 
odloæeni stroπki 

razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 1.022 3.049 4.071

Nabava 0 625 625

Stanje 31. 12. 2009 1.022 3.674 4.696

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 -79 0 -79

Amortizacija -31 0 -31

Stanje 31. 12. 2009 -110 0 -110

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 943 3.049 3.992

Stanje 31. 12. 2009 912 3.674 4.586

DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja predstavljajo v preteæni meri vlaganja v razvoj informacijske reπitve za podporo 
celovitih logistiËnih storitev, ki v letu 2009 πe niso aktivirana.

Tabela 25 |

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2008 (v 1000 EUR)

DolgoroËne 
premoæenjske 

pravice 

DolgoroËno 
odloæeni stroπki 

razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1 .2008 1.509 2.091 3.600

Nabava 0 958 958

Odtujitve -487 0 -487

Stanje 31. 12. 2008 1.022 3.049 4.071

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1 .2008 -454 0 -454

Amortizacija -112 0 -112

Odtujitve 487 0 487

Stanje 31. 12. 2008 -79 0 -79

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1 .2008 1.055 2.091 3.146

Stanje 31. 12. 2008 943 3.049 3.992

Na gibanje neopredmetenih sredstev vplivajo poveËanja iz naslova novih nabav in zmanjπanja zaradi stroπkov 
amortizacije. 

Druæba nima pravnih omejitev za razpolaganje z neopredmetenimi sredstvi.
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Pojasnilo 13: Druga dolgoroËna poslovna sredstva

Druga dolgoroËna poslovna sredstva se skoraj v celoti nanaπajo na razmejene postranske stroπke izposojanja (stroπki, 
ki nastajajo v zvezi s posojilnimi pogodbami, kot na primer nadomestila plaËana zastopnikom, svetovalcem …), ki jih 
prenaπamo med odhodke sorazmerno s preteËenim obdobjem in glede na neodplaËni del glavnice.

Pojasnilo 14: Dana posojila in depoziti

Tabela 26 |

Sestava posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila 20.788 34.879

• odvisnim druæbam 20.749 34.865

• drugim 39 14

KratkoroËna dana posojila in depoziti 82.332 71.575

• odvisnim druæbam 81.288 71.114

• drugim 44 461

• depoziti 1.000 0

Skupaj dana posojila 103.120 106.454

Tabela 27 |

Gibanje danih dolgoroËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

ZaËetno stanje 34.879 36.039

Nova posojila 18.910 0

Prenos iz kratkoroËnega dela 406 1.604

TeËajne razlike 0 5

OdplaËila -23.804 -11

Prenos na kratkoroËni del -9.603 -2.758

KonËno stanje 20.788 34.879

Tabela 28 |

DolgoroËna dana posojila po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zapadlost nad 1 do 2 let 4.824 2.400

Zapadlost nad 2 do 3 let 5.293 1.423

Zapadlost od 3 do 4 let 4.992 746

Zapadlost od 4 do 5 let 1.393 310

Zapadlost nad 5 let 4.286 0

Posojila namenjena dokapitalizaciji 0 30.000

Skupaj 20.788 34.879

PovpreËna efektivna obrestna mera za dolgoroËna dana posojila je 4,75 %.
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Tabela 29 |

DolgoroËna dana posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 2.886 34.879

Menice 2.879 34.865

Drugo 7 14

Nezavarovane 17.902 0

Skupaj 20.788 34.879

Tabela 30 |

KratkoroËna dana posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 3.468 5.211

Hipoteke 0 0

Menice 3.461 5.126

Drugo 7 85

Nezavarovane 77.864 66.364

Skupaj 81.332 71.575

PovpreËna efektivna obrestna mera za kratkoroËna dana posojila je 5,25 %.

Pojasnilo 15: Druge finanËne naloæbe 

Naloæbe v odvisne druæbe

Tabela 31 |

Gibanje naloæb v odvisne druæbe (v 1000 EUR)

2009 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 2009 83.041 84.149

PoveËanje

VkljuËitev novih druæb 30 0

Nakupi 58.719 1.770

Prevrednotenja na poπteno vrednost 0 0

Skupaj poveËanja 58.749 1.770

Zmanjπanje

Prodaja -105 0

Odpis -1.001 0

Slabitev finanËne naloæbe -58.651 0

IzplaËilo dobiËkov 0 -2.878

Skupaj zmanjπanja -59.757 -2.878

Stanje na dan 31. 12. 2009 82.032 83.041
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V letu 2009 smo poveËali naloæbe, tako da smo:

•  dokapitalizirali odvisni druæbi Intereuropa Transport, d.o.o., Koper (1.100 tisoË EUR), in OOO Intereuropa - East, Moskva 
(57.561 tisoË EUR; od tega izkazujemo obveznost za dokapitalizacijo v viπini 33.764 tisoË EUR),

•  odkupili deleæe v odvisni druæbi Zetatrans A.D. Podgorica (58 tisoË EUR),
•  ustanovili novo druæbo Intereuropa Global Logistics Service Albania, Durres (30 tisoË EUR).

Na zmanjπanje naloæb v skupini pa je vplivala:

•  slabitev naloæb (v druæbo Intereuropa Transport, d.o.o., Koper (5.241 tisoË EUR), v druæbo TOV Intereuropa - Ukraina, 
Kiev (8.786 tisoË EUR), in v druæbo OOO Intereuropa - East, Moskva (44.624 tisoË EUR),

•  odpis naloæbe v druæbo TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev, zaradi razveljavitve postopka dokapitalizacije (1.001 tisoË EUR) 
in

•  prodaja druæbe Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Lebring (105 tisoË EUR).

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva

Tabela 32 |

Gibanje za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev (v 1000 EUR)

2009 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 2009 6.406 13.156

PoveËanje

Nakupi 58 216

Prenos 0 51

Prevrednotenje na poπteno vrednost 359 0

Skupaj poveËanja 417 267

Zmanjπanje

Prodaja -2.893 -4.580

Slabitev -144 -2.387

Prenos -58 -51

Skupaj zmanjπanja -3.095 -7.018

Stanje na dan 31. 12. 2009 3.728 6.405

DobiËek pri prodaji za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev, merjenih po poπteni vrednosti, v letu 2009 znaπa 
1.576 tisoË EUR. 

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva, merjena po nabavni vrednosti, so naloæbe v deleæe in delnice druæb, ki nimajo 
objavljene træne cene na delujoËem trgu, zato smo njihovo vrednost izmerili po nabavni ceni, saj njihove dejanske 
vrednosti ni mogoËe izmeriti z zanesljivo natanËnostjo. DobiËek pri prodaji teh naloæb v letu 2009 znaπa 3 tisoË EUR.

Na dan 31. 12. 2009 druæba nima zastavljenih finanËnih sredstev kot varπËine za obveznosti, pripoznane v izkazu 
finanËnega poloæaja, niti za pogojne obveznosti.
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Skupaj obvladovana druæba

Tabela 33 |

Gibanje naloæb v skupaj obvladovano druæbo (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 75 75

PoveËanje

VkljuËitev novih druæb 0 0

Nakupi 0 0

Prevrednotenja na poπteno vrednost 0 0

Skupaj poveËanja 0 0

Zmanjπanje

Prodaja 0 0

Odpis 0 0

Prenos med postavkami 0 0

Slabitev finanËne naloæbe 0 0

Skupaj zmanjπanja 0 0

Stanje na dan 31. 12. 75 75

Kategorija naloæb obsega samo naloæbo v skupaj obvladovano druæbo Intereuropa-FLG, d.o.o., Letaliπka 35, Ljubljana (75 
tisoË EUR), in sicer v 50-odstotni lasti.

Pojasnilo 16: Sredstva za prodajo

Sredstva za prodajo predstavljajo nepremiËnine, ki so namenjene prodaji. Na bilanËni preseËni dan znaπajo 3.684 tisoË 
EUR, na primerljivi preseËni dan pa 3.571 tisoË EUR. Izkazane so po knjigovodski vrednosti, ki je niæja od predvidene 
prodajne vrednosti, zmanjπane za predvidene stroπke prodaje. Prodaja teh sredstev je predvidena v letu 2010.

Pojasnilo 17: KratkoroËne poslovne terjatve 

Tabela 34 |

KratkoroËne poslovne terjatve (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne poslovne terjatve do druæb v skupini 12.113 6.355

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 26.146 29.324

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 436 1.103

Druga kratkoroËna sredstva 111 99

Skupaj kratkoroËne poslovne terjatve 38.806 36.881
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Tabela 35 |

Odpisanost terjatev do kupcev (razen v skupini) (v 1000 EUR)

2009 2008

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (bruto) 29.509 31.965

B. Popravek vrednosti terjatev 3.363 2.641

Neodpisana vrednost (A - B) 26.146 29.324

Odpisanost terjatev (B / A) 11,40 % 8,26 %

Tabela 36 |

Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev (razen v skupini) (v 1000 EUR)

2009 2008

Popravek terjatev na dan 1. 1. 2009 2.641 2.755

- odpisane terjatve -294 -536

- izterjane terjatve in popusti -259 -236

+ dodatno poveËanje popravka vrednosti 1.275 658

KonËno stanje popravka 31. 12. 2009 3.363 2.641

UËinek popravka vrednosti terjatev, nastalega v letu 2009, je predstavljen v kategoriji odhodki iz naslova popravkov 
vrednosti in odpisov terjatev, predstavljeni v pojasnilu 7. Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev 
so znaπali 1.392 tisoË EUR, popravek vrednosti terjatev je znaπal 1.275 tisoË EUR, razliko pa predstavljajo direktni odpisi.

Tabela 37 |

Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev po zapadlosti (v 1000 EUR)

Bruto vrednost 
31. 12. 2009

Popravek vrednosti 
31. 12. 2009

Bruto vrednost 
31. 12. 2008

Popravek vrednosti 
31. 12. 2008

Nezapadlo 20.126 0 21.071 0

Zapadlo od 0 do 30 dni 3.225 7 5.315 5

Zapadlo od 31 do 90 dni 2.084 -3 2.170 27

Zapadlo od 91 do 180 dni 663 163 663 14

Zapadlost nad 181 dni 3.411 3.196 2.746 2.595

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 29.509 3.363 31.965 2.641

VeËji del terjatev, zapadlih nad 181 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvrπbe, toæbe, steËaje, prisilne poravnave).

Izpostavljenost razliËnim tveganjem 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 specializiranih 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).

Pojasnilo 18: Denarna sredstva

Denarna sredstva znaπajo 625 tisoË EUR. Sestavljajo jih sredstva na raËunih, depoziti na odpoklic in denarna sredstva v 
blagajni. Vzroke poveËanj in zmanjπanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2009 prikazuje izkaz denarnih tokov.
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Pojasnilo 19: Kapital

Osnovni kapital 

Osnovni kapital obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. znaπa 32.976 tisoË EUR in je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto 
prenosljivih kosovnih delnic.

Vse delnice so v celoti vplaËane. Vsaka kosovna delnica ima enak deleæ in pripadajoË znesek v osnovnem kapitalu druæbe. 
Deleæ posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu druæbe se doloËa glede na πtevilo izdanih kosovnih delnic. 
Kosovne delnice so nedeljive.

Na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2009 druæba nima odobrenega in neizkoriπËenega kapitala. V poslovnem letu 2009 
obvladujoËa druæba ni izdala delnic za odobreni kapital. 

Lastne delnice

Druæba ima 18.135 lastnih delnic. Nabavna vrednost lastnih delnic je znaπala 180 tisoË EUR. Iz lastnih delnic druæba nima 
nobenih pravic. Druge druæbe v skupini niso lastnice njenih delnic.

Rezerve

Rezerve sestavljajo kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka in rezerva za poπteno vrednost.

Tabela 38 |

Kapitalske rezerve (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

VplaËani preseæek kapitala 0 8.966

Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 36.040 40.437

Kapitalske rezerve 36.040 49.403

Kapitalske rezerve so niæje za 13.362 tisoË EUR zaradi poravnave Ëiste izgube tekoËega leta.

Rezerve iz dobiËka sestavljajo zakonske rezerve, ki so na dan 31. 12 . 2009 znaπale 11.096 tisoË EUR in se v letu 2009 niso 
spremenile. Rezerve za lastne delnice so del rezerv iz dobiËka.

Gibanje postavk kapitala v letu 2009 prikazuje izkaz sprememb lastniπkega kapitala. 

Tabela 39 |

BilanËni dobiËek (v 1000 EUR)

2009 2008

Zadræani dobiËki 0 58.170

- Oblikovanje rezerv za lastne delnice 0 -180

BilanËni dobiËek 0 57.990

V letu 2009 je bila Ëista izguba tekoËega leta v viπini 71.352 tisoË EUR poravnana z zadræanimi dobiËki v viπini 57.990 tisoË 
EUR in Ërpanjem kapitalskih rezerv v viπini 13.363 tisoË EUR.

Dividende

V letu 2009 druæba Intereuropa d.d. ni izplaËala dividend.
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Tabela 40 |

»isti dobiËek na delnico (v 1000 EUR)

2009 2008

»isti dobiËek / obvladujoËi del poslovnega leta v 1000 EUR -71.352 3.265

PovpreËno πtevilo delnic 7.884.278 7.884.278

Osnovni in prilagojeni Ëisti dobiËek / izguba na delnico (v EUR) -9,05 0,39

Osnovna Ëista izguba na delnico (-9,05 EUR) je izraËunana kot: Ëisti poslovni izid, ki se nanaπa na navadne delniËarje 
obvladujoËe druæbe / tehtano povpreËno πtevilo delnic brez lastnih delnic (-71.352 tisoË EUR / 7.884.278 delnic).

Prilagojeni Ëisti dobiËek na delnico je enak kot osnovni Ëisti dobiËek na delnico, saj obvladujoËa druæba ne razpolaga s 
popravljalnimi moænostnimi (potencialnimi) navadnimi delnicami.

Pojasnilo 20: Rezervacije in dolgoroËno odloæeni prihodki

Tabela 41 |

Rezervacije in dolgoroËno odloæeni prihodki (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 1.352 1.483

Rezarvacije za odpravnine iz poslovnih razlogov 334 0

Rezervacije iz naslova toæb 310 349

DolgoroËno odloæeni prihodki 173 144

Skupaj rezervacije in dolgoroËno odloæeni prihodki 2.169 1.976

Rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade so izraËunane na podlagi aktuarskih izraËunov na dan 31. 12. 2007. Pri 
aktuarskem izraËunu se je upoπtevalo:

•  965 zaposlencev, njihov spol, starost, skupno delovno dobo, delovno dobo v druæbi, povpreËno bruto plaËo zaposlenca 
v zadnjem trimeseËju 2007,

•   naËin izraËuna odpravnin ob upokojitvi (dve povpreËni bruto plaËi delavca oziroma dve povpreËni bruto plaËi v 
Republiki Sloveniji),

•  rast povpreËne plaËe v Republiki Sloveniji v viπini 3,9 % letno, 
•  fluktuacijo zaposlenih glede na starost, pogoje za upokojitev v skladu z minimalnimi pogoji za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine,
•  letno diskontno obrestno mero 5,85 %.

DolgoroËno odloæeni prihodki predstavljajo brezplaËno pridobljena in kupljena opredmetena osnovna sredstva iz 
pridobljenih sredstev iz naslova zaposlovanja invalidov nad kvoto. Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v viπini 
stroπkov amortizacije.
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Pojasnilo 21: FinanËne obveznosti

Tabela 42 |

Sestava dolgoroËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna prejeta posojila od drugih 93.320 59.965

DolgoroËne obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 2.023 2.447

Skupaj dolgoroËne finanËne obveznosti 95.343 62.412

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti v viπini 2.023 tisoË EUR se nanaπajo na obveznosti iz finanËnih instrumentov 
po poπteni vrednosti skozi poslovni izid. Predstavljajo neto sedanjo vrednost izvedenega finanËnega instrumenta za 
zaπËito pred obrestnim tveganjem. UËinki so razkriti v pojasnilu 7.

Tabela 43 |

Gibanje prejetih dolgoroËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

ZaËetno stanje 59.965 46.540

Refinanciranje kratkoroËnih posojil 51.000 0

Nova posojila 75.647 47.000

Prenos na kratkoroËne obveznosti -74.542 -33.575

OdplaËila -18.750 0

KonËno stanje 93.320 59.965

Intereuropa d.d. ima v nekaterih kreditnih pogodbah, sklenjenih z bankami, vkljuËene finanËne zaveze, katerih 
izpolnjevanje je bilo v letu 2009 oteæeno tako zaradi uËinkov realiziranih slabitev kot gospodarsko-finanËne krize in 
poslediËno slabπega poslovanja. Njihovo preverjanje se izvaja na osnovi revidiranih konsolidiranih finanËnih izkazov za 
posamezno poslovno leto. 

Æe konec leta 2009 smo pristopili k dogovarjanju z vsemi bankami kreditodajalkami o reprogramu veËine prejetih 
posojil. Glede na priËakovane krπitve finanËnih zavez v letu 2009 je v okvir teh razgovorov vkljuËeno tudi redefiniranje 
finanËnih zavez skupaj z doloËitvijo potrebnih instrumentov zavarovanja kreditnih obveznosti. 

Tabela 44 |

Zapadlost prejetih dolgoroËnih banËnih posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zapadlost od 1 do 2 let 14.555 35.576

Zapadlost od 2 do 3 let 13.625 8.443

Zapadlost od 3 do 4 let 13.445 6.813

Zapadlost od 4 do 5 let 11.395 6.633

Zapadlost nad 5 let 40.300 2.500

Skupaj 93.320 59.965
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Tabela 45 |

Prejeta dolgoroËna banËna posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 93.320 59.965

Hipoteke 93.320 25.000

Menice 0 34.965

Skupaj 93.320 59.965

PovpreËna efektivna obresta mera za dolgoroËna prejeta posojila je 4,53 %.

Tabela 46 |

Sestava kratkoroËnih finanËnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËna prejeta posojila od druæb v skupini 723 934

KratkoroËna prejeta posojila od bank 100.342 114.753

KratkoroËne obveznosti po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 96 0

Obveznosti za dividende in druge deleæe 76 81

Skupaj 101.237 115.768

Druge kratkoroËne finanËne obveznosti se v viπini 96 tisoË EUR nanaπajo na obveznosti iz finanËnih instrumentov po 
poπteni vrednosti skozi poslovni izid, v viπini 76 pa na obveznosti za dividende. 

Tabela 47 |

Prejeta kratkoroËna posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Zavarovane 100.342 114.753

Hipoteke 100.342 0

Menice 0 114.753

Nezavarovane 723 934

Skupaj 101.065 115.687

PovpreËna efektivna obrestna mera za kratkoroËna prejeta posojila je 4,57 %.
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Pojasnilo 22: Odloæene obveznosti in terjatve za davek

Tabela 48 |

Gibanje nepobotanih odloæenih obveznosti in terjatev za davek v letu 2009 (v 1000 EUR)

Odloæene terjatve za davek Stanje 
31. 12. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2009

Prevrednotenje terjatev iz naslova popravkov vrednosti 46 -11 0 35

Rezervacije 259 -41 0 218

Prevrednotenje finanËnih naloæb 483 30 28 542

DolgoroËne poslovne obveznosti 111 -18 0 93

DavËna izguba 0 2.740 0 2.740

Skupaj odloæene terjatve za davek 899 2.700 28 3.628

Odloæene obveznosti za davek Stanje 
31. 12. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2009

Prevrednotenje finanËnih naloæb 225 0 -225 0

Prevrednotenje zemljiπË 0 0 14.169 14.169

Skupaj odloæene obveznosti za davek 225 0 13.944 14.169

Tabela 49 |

Gibanje nepobotanih odloæenih obveznosti in terjatev za davek v letu 2008 (v 1000 EUR)

Odloæene terjatve za davek Stanje 
1. 1. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2008

Prevrednotenje terjatev iz naslova popravkov vrednosti 93 -47 0 46

Rezervacije 281 -22 0 259

Prevrednotenje finanËnih naloæb 483 0 0 483

DolgoroËne poslovne obveznosti 0 111 0 111

Skupaj odloæene terjatve za davek 857 42 0 899

Odloæene obveznosti za davek Stanje 
1. 1. 2008

V izkazu 
poslovnega izida

V vseobsegajoËem 
donosu

Stanje 
31. 12. 2008

Prevrednotenje finanËnih naloæb 1.695 0 -1.470 225

Skupaj odloæene obveznosti za davek 1.695 0 -1.470 225

Pojasnilo 23: KratkoroËne poslovne obveznosti

Tabela 50 |

Sestava kratkoroËnih poslovnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

KratkoroËne poslovne obveznosti do druæb v skupini 35.237 1.686

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.607 21.239

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 73 199

Druge kratkoroËne poslovne obveznosti 3.622 3.310

Skupaj kratkoroËne poslovne obveznosti 60.539 26.434

Z banËno garancijo so zavarovane le obveznosti za carinske dajatve, ki so na dan izkaza finanËnega poloæaja znaπale 
6.005 tisoË EUR. Ostalim dobaviteljem instrumentov za zavarovanje plaËil ne izstavljamo. 
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Pojasnilo 24: Pogojne obveznosti

Kot pogojne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti, ki niso izkazane v izkazu finanËnega poloæaja in ni verjetno, 
da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov. Ocenjujemo, da ima druæba na dan 31. 12. 2009 naslednje pogojne 
obveznosti:

Tabela 51 |

Pogojne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Iz banËnih garancij in danih jamstev za druæbe v skupini 30.347 46.311

Iz banËnih garancij in danih jamstev do drugih 5.605 5.554

Iz naslova toæb 2.830 106

Do D.S.U., druæbe za svetovanje in upravljanje 250 376

Skupaj pogojne obveznosti 39.032 52.347

Garancije in jamstva predstavljajo v preteæni meri pogojne obveznosti iz naslova banËnih garancij za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in podobnih garancij in pogojne obveznosti iz naslova banËne garancije za morebitni carinski 
dolg, ki bi lahko nastal iz naslova preverjanja porekla, raznih analiz oziroma kontrole blaga.

Pogojne obveznosti iz naslova toæb v viπini 3.209 tisoË EUR predstavljajo manj kot 50-odstotno verjetnost, da bo toænik 
uspel v toæbenem zahtevku in bo potreben odtok dejavnikov, ki omogoËajo gospodarske koristi). V preteæni meri 
predstavljajo toæbe iz naslova spremembe sklepa za izplaËilo dividend leta 2008 in toæbe iz naslova odπkodnine zaradi 
nezakonite razreπitve s funkcije.

Pojasnilo 25: Poπtena vrednost

Vrednostni papirji na razpolago za prodajo

Poπtena vrednost za prodajo razpoloæljivih vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, je enaka objavljenemu enotnemu 
teËaju teh delnic na dan izkaza finanËnega poloæaja. Poπtena vrednost delnic in deleæev druæb, ki kotirajo na borzi, se 
oceni na osnovi zadnjih znanih transakcij ali na osnovi njihovega poslovanja.

Dana in prejeta posojila

Poπtena vrednost je ocenjena kot diskontirana vrednost priËakovanih denarnih tokov iz glavnice in obresti. Pri tem je 
uporabljena diskontna obrestna mera, vzeta za donosnost dræavnih vrednostnih papirjev v Evropi za roËnost dveh let, ki 
je razvidna iz poroËila Abanke o stanju na finanËnih trgih 31. 12. 2009. Donosnost do dospetja teh papirjev je bila 1,36 %, 
konec leta 2008 pa 1,796 %.

KratkoroËne terjatve in obveznosti

Za terjatve in obveznosti z rokom dospelosti, krajπim od enega leta, predpostavljamo, da njihova nominalna vrednost 
izraæa poπteno vrednost.
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Tabela 52 |

Poπtena vrednost (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

Knjigovodska 
vrednost

Poπtena vrednost Knjigovodska 
vrednost

Poπtena vrednost

Sredstva po poπteni vrednosti

FinanËna sredstva razpoloæljiva za prodajo 3.728 3.728 6.405 6.405

Skupaj 3.728 3.728 6.405 6.405

Sredstva po odplaËni vrednosti

DolgoroËna dana posojila 20.788 19.626 34.879 32.868

KratkoroËno dana posojila 82.332 81.547 71.575 70.896

Poslovne terjatve (brez predujmov) 38.806 38.806 36.881 36.881

Denar in denarni ustrezniki 625 625 79 79

Skupaj 142.551 140.604 143.414 140.724

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni instrumenti 2.119 2.119 2.447 2.447

Skupaj 2.119 2.119 2.447 2.447

Obveznosti po odplaËni vrednosti

DolgoroËne poslovne obveznosti 0 0 834 834

Posojila 194.385 188.283 175.652 172.915

• po fiksni obrestni meri 25.000 24.889 0 0

• po variabilni obrestni meri 169.385 163.394 175.652 172.915

KratkoroËne poslovne obveznosti 60.539 60.539 26.434 26.434

Skupaj 254.924 248.822 202.920 200.183
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Tabela 53 |

Nivoji poπtenih vrednosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2009

Nivoji poπtenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po poπteni vrednosti

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo 1.221 0 2.507 3.728

Skupaj 1.221 0 2.507 3.728

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni instrumenti 0 2.119 0 2.119

Skupaj 0 2.119 0 2.119

31. 12. 2008

Nivoji poπtenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po poπteni vrednosti

FinanËna sredstva razpoloæljiva za prodajo 3.757 0 2.648 6.405 

Skupaj 3.757 0 2.648 6.405 

Obveznosti po poπteni vrednosti

Izvedeni finanËni instrumenti 0 2.447 0 2.447 

Skupaj 0 2.447 0 2.447 

Tabela prikazuje razvrstitev finanËnih instrumentov glede na izraËun njihove poπtene vrednosti. Glede na izraËun 
njihove poπtene vrednosti finanËne instrumente uvrπËamo v tri ravni:

•  raven 1: sredstva ali obveznosti po træni ceni,
•  raven 2: sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrπËajo v raven 1, njihova vrednost pa je doloËena neposredno ali posredno 

na podlagi primerljivih trænih podatkov,
•  raven 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti ni mogoËe pridobiti iz trænih podatkov.

Pojasnilo 26: FinanËna tveganja

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje obvladujemo z aktivnim upravljanjem z denarnimi sredstvi, ki zajema:

•  spremljavo in naËrtovanje denarnih tokov,
•  redno izterjavo in dnevne kontakte z veËjimi kupci,
•  kratkoroËno zadolæevanje znotraj skupine,
•  moænost uporabe kratkoroËnih banËnih kreditnih linij.
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V tabeli prikazujemo ocenjene nediskontirane denarne tokove, vkljuËno s prihodnjimi obrestmi.

Tabela 54 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni 
denarni tokovi

 6 mesecev 
ali manj

6Ÿ12 
mesecev

1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Prejeta posojila na podlagi posojilnih pogodb v 
skupini

722 728 728 0 0 0 0

Prejeta posojila na podlagi posojilnih pogodb 
od drugih

193.662 217.591 91.306 15.146 18.742 47.321 45.077

Obveznost do dobaviteljev v skupini 1.473 1.473 1.473 0 0 0 0

Obveznost do dobaviteljev (razen v skupini) 21.607 21.607 21.607 0 0 0 0

Obveznosti na podlagi prejetih predujmov 73 73 73 0 0 0 0

Obveznosti iz naslova dokapitalizacije druæb v 
skupini

33.764 33.764 33.764 0 0 0 0

Obveznosti do drugih 3.622 3.622 3.622 0 0 0 0

Skupaj 254.923 278.858 152.573 15.146 18.742 47.321 45.077

Tabela 55 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2008 (v 1000 EUR)

31. 12. 2008

Knjigovodska 
vrednost

Pogodbeni 
denarni tokovi

 6 mesecev 
ali manj

6Ÿ12 
mesecev

1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Prejeta banËna posojila 174.718 181.933 111.838 7.286 38.861 23.414 2.533

Prejeta posojila od drugih 934 934 934 0 0 0 0

Obveznost finanËnega najema 0 0 0 0 0 0 0

Obveznost do dobaviteljev 22.926 22.926 22.926 0 0 0 0

Obveznosti do drugih 3.504 3.504 3.504 0 834 0 0

Obveznosti na podlagi prejetih predujmov 199 199 199 0 0 0 0

Skupaj 202.281 209.496 139.401 7.286 39.695 23.414 2.533
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Tabela 56 |

Valutno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 EUR USD Ostalo Skupaj

KratkoroËne poslovne terjatve do druæb v skupini 12.113 0 0 12.113

Terjatve do kupcev 25.946 139 61 26.146

DolgoroËno dana posojila v skupini 20.749 0 0 20.749

KratkoroËno dana posojila v skupini 81.245 43 0 81.288

DolgoroËno dana posojila drugim 40 0 0 40

KratkoroËno dana posojila drugim 44 0 0 44

KratkoroËno prejeta posojila v skupini -722 0 0 -722

DolgoroËno prejeta posojila od drugih -93.320 0 0 -93.320

KratkoroËno prejeta posojila od drugih -100.342 0 0 -100.342

KratkoroËne poslovne obveznosti v skupini -35.237 0 0 -35.237

KratkoroËne poslovne obveznosti -24.700 -490 -113 -25.302

• od tega obveznosti do dobaviteljev -17.856 -469 -3.282 -21.607

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti (finanËne obveznosti po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.023 0 0 -2.023

Druge kratkoroËne finanËne obveznosti (finanËne obveznosti po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid) 

-96 0 0 -96

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega poloæaja -194.451 -350 -52 -116.663

Tabela 57 |

Valutno tveganje 31. 12. 2008 (v 1000 EUR)

31. 12. 2008 EUR USD Ostalo Skupaj

Krat. posl. terjatve do druæb v skupini 6.357 1 -3 6.355

Terjatve do kupcev 28.952 295 77 29.324

DolgoroËno dana posojila v skupini 34.823 42 0 34.865

KratkoroËno dana posojila v skupini 71.071 44 0 71.115

DolgoroËno dana posojila drugim 14 0 0 14

KratkoroËno dana posojila drugim 462 0 0 462

DolgoroËno prejeta posojila v skupini 0 0 0 0

KratkoroËno prejeta posojila v skupini -934 0 0 -934

DolgoroËno prejeta posojila od drugih -59.965 0 0 -59.965

KratkoroËno prejeta posojila od drugih -114.753 0 0 -114.753

KratkoroËne poslovne obveznosti v skupini -1.686 0 0 -1.686

KratkoroËne poslovne obveznosti -24.139 -516 -93 -24.748

• od tega obveznosti do dobaviteljev -16.523 -476 -4.241 -21.239

Druge dolgoroËne finanËne obveznosti (finanËne obveznosti po poπteni 
vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.447 0 0 -2.447

Bruto izpostavljenost izkaza finanËnega poloæaja -171.877 -221 -16 -172.113
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Tabela 58 |

Kreditno tveganje (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 31. 12. 2008

DolgoroËna dana posojila druæbam v skupini 20.749 34.865

KratkoroËna dana posojila druæbam v skupini 81.288 71.115

DolgoroËna dana posojila drugim 40 14

KratkoroËna dana posojila drugim 44 461

KratkoroËni depoziti 1.000 0

DolgoroËne poslovne terjatve 0 0

KratkoroËne poslovne terjatve 38.806 36.881

• od tega terjatve do kupcev 26.164 29.324

• od tega do druæb v skupini 12.113 6.355

Denar in denarni ustrezniki 625 79

FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 1.221 3.757

Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 2.507 2.648

Skupaj 146.278 149.820

V tabeli prikazujemo analizo obËutljivosti obrestne mere in vpliv na dobiËek pred davki.

Tabela 59 |

Tveganje sprememb obrestnih mer (v 1000 EUR)

2009

Obrestna mera Sprememba v 
odstotkih

 6 mesecev ali 
manj

6Ÿ12 mesecev 1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Skupaj

EURIBOR +15 % -67 -57 -100 -202 -100 -526

EURIBOR +10 % -45 -38 -67 -135 -67 -351

EURIBOR -10 % 45 38 67 135 67 351

EURIBOR -15 % 67 57 100 202 100 526

Tabela 60 |

Tveganje sprememb obrestnih mer (v 1000 EUR)

2008

Obrestna mera Sprememba v 
odstotkih

 6 mesecev ali 
manj

6Ÿ12 mesecev 1Ÿ2 leti 2Ÿ5 let VeË kot 
5 let

Skupaj

EURIBOR +15 % -246 -102 -103 -185 -4 -641

EURIBOR +10 % -164 -68 -69 -123 -3 -427

EURIBOR -10 % 164 68 69 123 3 427

EURIBOR -15 % 246 102 103 185 4 641
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Tabela 61 |

Posojila po fiksni in variabilni obrestni meri (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 Fiksni del Variabilni del Skupaj

DolgoroËna posojila 0 93.320 93.320

KratkoroËna posojila 25.000 76.064 101.064

31. 12. 2008

DolgoroËna posojila 0 59.965 59.965

KratkroËna posojila 0 115.687 115.687

Tabela 62 |

Stroπki za storitve revizorjev (v 1000 EUR)

2009 2008

- Revidiranje letnega poroËila 120 78

- Druge storitve revidiranja 118 0

- Storitve davËnega svetovanja 0 0

- Druge nerevizijske storitve 30 0

Skupaj stroπki za storitve revizorjev 268 78

Pojasnilo 27: Druga razkritja

Povezane stranke z druæbo Intereuropa d.d. so:

•  odvisne druæbe,
•  pridruæene druæbe,
•  skupni podvigi v obliki skupaj obvladovanega podjetja,
•  kljuËno ravnateljsko osebje obvladujoËe druæbe.

KljuËno ravnateljsko osebje v obvladujoËi druæbi so Ëlani uprave.
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Tabela 63 |

Razkritja poslov s povezanimi strankami (v 1000 EUR)

Prihodki od prodaje storitev 2009 2008

Odvisne druæbe 4.373 5.475

Pridruæena druæba (do julija 2008) 0 314

Skupni podvig 335 439

Stroπki storitev

Odvisne druæbe 9.468 12.013

Pridruæena podjetja (do julija 2008) 0 23

Skupni podvig 9.006 14.742

Stanje poslovnih terjatev in danih posojil

Odvisne druæbe 114.150 112.335

Skupni podvig 50 84

Stanje poslovnih obveznosti in prejetih posojil

Odvisne druæbe 35.959 2.620

Skupni podvig 880 717

Nobena od zgoraj navedenih obveznosti ni zavarovana niti ni v povezavi z njimi izdano ali prejeto nobeno jamstvo. 
Obveznosti do pridruæenih druæb so v skladu z dobro prakso poravnane z medsebojno kompenzacijo, medtem ko 
se obveznosti do skupaj obvladovane druæbe obiËajno poravnavajo z nakazili, asignacijami oziroma medsebojnimi 
kompenzacijami.

Posli s povezanimi strankami so bili opravljeni po trænih pogojih. Poroπtva, ki jih je obvladujoËa druæba dala bankam za 
posojila odvisnim druæbam in za carinske garancije, na dan 31. 12. 2009 znaπajo 30.347 tisoË EUR. 

Prejemki Ëlanov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualni pogodbi v letu 2009

»lanom uprave, nadzornega sveta in zaposlencem po individualnih pogodbah druæba ni odobrila predujmov, posojil in 
poroπtev. 
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Tabela 64 |

Prejemki Ëlanov uprave (v EUR)

PlaËa  fiksni del PlaËa  variabilni del Skupaj

Obdobje 
opravljanja 

funkcije

Drugi 
prejemki 

bruto

Bruto Neto  
izplaËilo

Neto 
bonitete 
in ostali 

prejemki

Bruto Neto Bruto Neto

Lovπin Andrej 01. 01. 2009 
do 23. 03.2009

63.064 56.608 27.613 33.236 0 0 119.672 60.849

MarkeæiË Zvezdan 01. 01. 2009 
do 10. 06. 2009

967 83.787 40.774 5.014 0 0 84.754 45.788

Jonke Ondina 01. 01. 2009 
do 31. 07. 2009

967 85.774 42.537 6.462 0 0 86.741 48.999

Gortan Ernest 10. 06. 2009 
do 31. 12. 2009

483 68.182 34.369 2.436 0 0 68.665 36.805

Jazbec Marko 10. 06. 2009 
do 30. 11. 2009

0 59.660 30.380 2.680 0 0 59.660 33.060

»lani uprave skupaj 65.481 354.012 175.673 49.828 0 0 419.493 225.501

Neto bonitete in ostali prejemki (v EUR)

Obdobje 
opravljanja 

funkcije

Drugi 
prejemki neto

Managersko 
zavarovanje

Dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

Ostale 
bonitete

PovraËila 
stroπkov

Skupaj

Lovπin Andrej 01. 01. 2009 
do 23. 03.2009

30.793 0 868 1.239 337 33.236

MarkeæiË Zvezdan 01. 01. 2009 
do 10. 06. 2009

596 0 1.519 2.287 612 5.014

Jonke Ondina 01. 01. 2009 
do 31. 07. 2009

597 0 1.736 3.339 789 6.462

Gortan Ernest 10. 06. 2009 
do 31. 12. 2009

299 0 738 25 1.375 2.436

Jazbec Marko 10. 06. 2009 
do 30. 11. 2009

0 0 955 765 960 2.680

»lani uprave skupaj 32.284 0 5.817 7.654 4.072 49.828
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Tabela 65 |

Prejemki Ëlanov nadzornega sveta (v EUR)

Ime in priimek Obdobje 
opravljanja 

funkcije

PlaËilo za 
opravljanje 

funkcije

PlaËilo 
za delo v 

komisijah

PlaËilo za 
udeleæbo na 

seji

PovraËilo 
stroπkov

Udeleæba v 
dobiËku

Drugi 
prejemki in 

ugodnosti

Skupaj

Boπtjan Rigler 1. 1. 2009 
- 10. 9. 2009

0 832 8.309 1.208 0 0 10.348

Emerik Eræen 1. 1. 2009 
- 10. 9. 2009

0 961 6.953 355 0 0 8.269

Ervin BuËan 1. 1. 2009 
- 10. 4. 2009

0 1.982 5.659 212 0 0 7.853

Manja Skerniπak 1. 1. 2009 
- 8. 6. 2009

0 924 6.104 120 0 0 7.148

Zlatka »retnik 1. 1. 2009 
- 18. 11. 2009

0 0 7.622 2.492 0 494 10.609

Nevija PeËar 1. 1. 2009 
- 31. 12. 2009

0 2.079 8.084 406 0 494 11.063

Vinko Rebula 1. 1. 2009 
- 18. 11. 2009

0 693 7.861 3.346 0 494 12.394

Bruno KoreliË 11. 4. 2009 
- 31. 12. 2009

0 693 3.432 306 0 0 4.431

Vinko Moæe 30. 7. 2009 
- 31. 12. 2009

0 0 990 301 0 0 1.291

Tadej Tufek  10. 9. 2009 
- 31. 12. 2009

0 300 660 0 0 0 960

Maπa »ertaliË  10. 9. 2009 
- 31. 12. 2009

0 0 660 0 0 0 660

Skupaj 0 0 56.334 8.745 0 1.482 66.562

Tabela 66 |

Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi (v EUR)

Fiksni del 
prejemkov

Drugi prejemki (odpravnine, 
dodatna zavarovanja, bonitete, 

konkurenËna klavzula)

Sejnine Skupaj 
bruto

Skupaj 
neto

Zaposleni po individualnih pogodbah 2.434.487 253.656 0 2.688.144 1.410.590

Pojasnilo 28: Dogodki po datumu poroËanja

Po datumu poroËanja potekajo razgovori z bankami o reprogramiranju najetih posojil. Ostalih pomembnih dogodkov, ki 
bi vplivali na raËunovodske izkaze poslovnega leta 2009, ni bilo.

Podpis letnega poroËila za leto 2009 in njegovih sestavnih delov 

Uprava druæbe Intereurope d.d., Koper, je seznanjena z vsebino sestavnih delov letnega poroËila druæbe in skupine 
Intereuropa za leto 2009 in s tem tudi s celotnim letnim poroËilom druæbe in skupine Intereuropa za leto 2009. Z njim 
se strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom.

Predsednik uprave 
Mag. Ernest Gortan
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7 ciljev za leto 2010

7
2010ciljev za leto
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1 | Uvod

Z veËanjem trænih deleæev in optimizacijo vseh procesov 
koncerna bomo ustvarili za 200 mio EUR prihodkov od 
prodaje, kar pomeni pribliæno 5-odstotni porast glede na 
predhodno leto.

NajveËjo rast priËakujemo na podroËju logistiËnih reπitev, 
predvsem kot posledico naËrtovanega zagona skladiπËne 
dejavnosti v Rusiji, in na kopenskem prometu, kjer 
naËrtujemo rast predvsem z novimi posli.

V obvladujoËi druæbi bomo nadaljevali s procesom 
aktivnega zniæevanja stroπkov poslovanja.

V odvisni druæbi Intereuropa Transport, d.o.o., Koper, 
bomo bistveno poveËali prodajno uËinkovitost.

S kombinacijo zniæevanja stroπkov in veËje prodaje bomo 
dosegli EBITDA v viπini 23,7 mio EUR ter 6,7 mio EUR 
poslovnega izida iz poslovanja.

Na podroËju naloæb se bomo omejili na dokonËanje æe 
zaËetih investicij, predvsem logistiËnega centra »ehov-
Moskva, ter minimalnih vlaganj, potrebnih za nemoteno 
poslovanje.

Proces razdolæevanja obvladujoËe druæbe bomo priËeli z 
odprodajo dveh veËjih nepremiËnin.

1

2

3

4

5

6

7



224Intereuropa | Letno poroËilo 09

6 |  RaËunovodsko poroËilo druæbe Intereuropa
za poslovno leto 2009

Izdajatelj: Intereuropa, Globalni logistiËni servis, delniπka druæba, Koper; Sluæba za odnose z javnostmi | Produkcija: Studio Marketing JWT Ljubljana | AD/D: Andreja Trbuha Kukec | KD: Marko 
SenegaËnik | Besedila: Intereuropa d.d. in Studio Marketing JWT Ljubljana | Foto uprava: Zdenko Bombek / DTP: Vinko Mav | Ljubljana: Maj 2010



Intereuropa

Globalni logistiËni servis,

delniπka druæba

Vojkovo nabreæje 32

6000 Koper

Slovenija

www.intereuropa.eu

Poslovna mreæa
Slovenija
Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis, delniπka druæba, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 10 00, f: 664 26 74
PodroËje predsednika uprave
•  Predsednik uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•  Sektor za upravljanje z nepremiËninami 

in centralno nabavo
 t: +386 5 664 13 13, f: 664 20 49
•  Sektor za raËunovodstvo
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•  Sektor za finance
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•  Sektor za kadrovske in sploπne zadeve
 t: +386 5 664 22 86, f: 664 26 74
•  Sluæba notranje revizije
 t: +386 5 664 13 46, f: 665 13 21
•  Sluæba za odnose z javnostmi
 t: +386 5 664 12 87, f: 664 12 73
•  Pravna sluæba
 t: +386 5 664 12 61, f: 664 26 74 
•  Sluæba za kakovost
 t: +386 5 664 12 25, f: 664 15 35
•  Sluæba kontrolinga
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
PodroËje πpedicije in logistike
 t: +386 5 664 15 20, f: 664 15 35

Filiale v Sloveniji
Filiala Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 15 02, f: 664 15 01
Poslovna enota Brnik
Brnik 130, 4210 Brnik
 t: +386 4 206 28 00, f: 206 28 21
Filiala Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 90, f: 586 87 88
•  Izpostava Logatec 

IOC Zapolje bb, 1370 Logatec
 t: +386 1 750 83 80, f: 750 83 89
•  Izpostava Novo mesto 

»eπËa vas 40, 8000 Novo mesto
 t: +386 7 331 62 00, f: 331 62 03
Poslovna enota Jesenice
Spodnji plavæ 6/b, 4270 Jesenice
 t: +386 4 588 91 00, f: 588 91 09
•  Izpostava Kranj 

Gorenjesavska cesta 4, 4000 Kranj
 t: +386 4 280 17 10, f: 280 17 29
Poslovna enota Seæana
Partizanska 93, 6210 Seæana
 t: +386 5 707 01 10, f: 707 01 88
•  Izpostava Vrtojba 

MMP Vrtojba 8, 5290 ©empeter pri Gorici
 t: +386 5 330 99 31, f: 330 99 39
Filiala Celje
KidriËeva 38, p.p. 1039, 3102 Celje
 t: +386 3 424 21 00, f: 42 42 135
Poslovna enota Maribor
Træaπka cesta 53, 2001 Maribor
 t: +386 2 420 84 00, f: 420 84 12
Poslovna enota Dravograd 
Otiπki vrh 25a, 2373 ©entjanæ pri Dravogradu
 t: +386 2 878 78 10, f: 878 78 40
Filiala mejna odprava
Mejni prehod Obreæje, 
8261 Jesenice na Dolenjskem
 t: +386 7 495 74 40, f: 495 73 66
Poslovalnica Jelπane
Mejni prehod Jelπane, 6254 Jelπane
 t: +386 5 788 51 56, f: 788 51 50
Poslovalnica Metlika
Mejni prehod Metlika, 8330 Metlika
 t: +386 7 305 95 35, f: 305 85 97
Poslovalnica Gruπkovje
Mejni prehod Gruπkovje, 2286 Podlehnik
 t: +386 2 768 22 81, f: 768 22 91

Odvisne druæbe v Sloveniji
Intereuropa Transport, mednarodni 
cestni transport, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 14 43, f: 664 14 55
•  Sluæba træenja
 t: +386 5 664 18 45, f: 664 26 59
•  Komercialno operativna sluæba
 t: +386 5 664 14 73, f: 664 14 05
•  Termo prevozi
 t: +386 5 664 14 49, f: 664 18 54 
•  Izredni prevozi
 t: +386 5 664 14 45, f: 664 14 05
•  Oddelek Ljubljana 

Letaliπka cesta 35, 1000 Ljubljana
 t: +386 1 524 02 15, f: 524 02 15
•  Prevozi montaænih hiπ 

Repno 8, 3230 ©entjur
 t: +386 3 579 93 12, f: 579 93 12
Interagent, pomorska agencija, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 30, 6000 Koper
 t: +386 5 664 16 09, f: 664 16 26
Intereuropa-FLG, æelezniπka 
πpedicija, d.o.o., Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 50, f: 524 55 31

Interzav, organizacija za opravljanje 
zavarovalnih poslov, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 17 26, f: 664 17 25
Intereuropa IT, informacijska 
tehnologija, d.o.o, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 13 01, f: 664 12 39

Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, druπtvo s 
ograniËenom odgovornoπÊu, Zagreb
Josipa LonËara 3, 10090 Zagreb
 t: +385 1 39 00 666, f: 3900 777
Podruænica Zagreb
Josipa LonËara 3, 10090 Zagreb
 t: +385 1 37 80 555, f: 3780 595
•  Poslovnica Kutina 

Metanska 7, 44320 Kutina
 t: +385 44 66 92 60, f: 68 29 65
Podruænica Varaædin
Vilka Novaka 48c, 42000 Varaædin
 t: +385 42 35 26 00, f: 350 761
•  Poslovnica Koprivnica 

Ivana »esmiËkog 9, 48000 Koprivnica
 t: +385 4 863 99 01, f: 63 99 00
Podruænica Cestovni prijevozi
Vilka Novaka 48c, 42000 Varaædin
 t: +385 42 35 26 50, f: 35 07 98
Podruænica Rijeka
Draæice (Zamet) 123 b, 51000 Rijeka
 t: +385 51 66 69 90, f: 66 69 31
Podruænica Osijek
Ulica Jablanova 33, 31000 Osijek
 t: +385 31 29 78 70, f: 29 88 96
•  Poslovnica Slavonski Brod 

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
 t: +385 35 44 39 02, f: 44 47 44
Podruænica Split
Matice hrvatske 21, 21204 Dugopolje
 t: +385 21 66 86 00, f: 66 86 27
•  Poslovnica Zadar 

Gaæenice bb, 23000 Zadar
 t: +385 23 34 29 00, f: 34 29 15
Intereuropa Sajam, meunarodno 
otpremniπtvo, d.o.o., Zagreb
Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
 t: +385 1 65 20 470, f: 65 20 078

Bosna in Hercegovina
Intereuropa RTC, Meunarodna πpedicija, 
skladiπtenje, pretovar i transport, d.d. Sarajevo
Ulica HaliloviÊi br. 12, 71000 Sarajevo
 t: +387 33 46 81 53, f: 46 81 54
•  Banja Luka - filijala 

Dunavska 1C, 51000 Banja Luka
 t: +387 51 34 67 20, f: 34 67 21
•  BihaÊ - filijala 

BihaÊkih branilaca 89, 77000 BihaÊ
 t: +387 37 32 81 38, f: 32 81 39
•  Tuzla - filijala 

Husinskih rudara bb, 75000 Tuzla
 t: +387 35 39 73 48, f: 39 73 49
•  Travnik - filijala 

Dolac na Laπvi bb, 71270 Travnik
 t: +387 30 51 51 36, f: 51 51 36
•  Mostar - filijala 

RodoË bb, 88000 Mostar
 t: +387 3 635 14 69, f: 35 01 25
•  Zenica- filijala 

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, 75000 Zenica
 t: +387 32 44 54 50, f: 44 54 55
•  IzaËiÊ - filijala 

GP IzaËiÊ, 77000 BihaÊ
 t: +387 37 39 30 22, f: 39 30 22
•  Doljani - filijala 

GP Doljani, 88000 »apljina
 t: +387 36 81 47 09, f: 81 47 09
•  Bosanska Gradiπka - filijala 

16. krajiπke brigade bb, 78400 Bosanska Gradiπka
 t: +387 51 82 61 70, f: 82 61 71

Makedonija
Intereuropa Skopje, meunarodna 
πpedicija, DOO Skopje
Ul. Industriska bb, 1000 Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•  Poslovnica Bogorodica 

g.p. Bogorodica, 1000 Skopje
 t: +389 34 230 789, f: 230 787
•  Poslovnica Tabanovci 

g.p. Tabanovci, 31000 Kumanovo
 t: +389 31 467 700, f: 467 700
•  Poslovnica Blace 

g.p. Blace, 1000 Skopje
 t: +389 2 323 22 21, f: 323 22 21
•  Poslovnica Aerodrom Cargo 

Aerodrom Sk “Aleksandar Veliki”, 1000 Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•  Intereuropa Transport DOOEL Skopje 

Ul. Industriska bb, 1000 Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92

Srbija
AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd
Zemunska 174, 11272 Beograd - Dobanovci
 t: +381 11 3109 180, f: 3109 151
•  Interkontinentalni promet-Avio poslovnica 

Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd, 11271 SurËin
 t: +381 11 2286 255, f: 2286 375

•  Poslovnica Niπ 
Aerodrom Niπ, Vazduhoplovaca bb, 18000 Niπ

 t: +381 18 255 699, f: 265 121 
•  Poslovnica Preπevo-Vranje 

GraniËni prelaz, 17523 Preπevo
 t: +381 17 7666 111, f: 7666 112
•  Poslovnica Novi Sad 

BajËi Æilinskog 16, 21000 Novi Sad
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•  Poslovnica Kikinda 

Oslobodjenja 9, 23300 Kikinda
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•  Poslovnica Subotica 

Segedinski put 80, 24000 Subotica
 t: +381 24 543 329, f: 546 564
•  Poslovnica ©id 

Janka VeselinoviÊa bb, 22240 ©id
 t: +381 22 715 149, f: 715 149
•  Poslovanica ©id - GraniËni prelaz Batrovci 

GraniËni prelaz Batrovci, 22240 ©id
 t: +381 22 733 297, f:733 297
•  Sajamska poslovnica 

Sajam - Bulevar vojvode MiπiÊa 14, 11000 Beograd
 t: +381 11 2655 452; 3109 189, f: 2655 271; 3109 171

Kosovo
Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina
Zona Industriale Lidhja e pejes p.n., 
10000 Prishtine, Kosovë
 t: +381 38 544 561, f: 544 734
•  Branch Mitrovica 

Parku Industrial Mitrovicë, 40000 Mitrovicë, Kosovë
 t: +381 38 544 561 loc 1201, f: +381 28 531 909
•  Branch Hani i Elezit 

Rr. Kolonia e punetoreve p.n., 
71000 Hani i Elezit, Kosovë

 t: +381 38 544 561 loc 1180, f: 544 734
•  IE Kosova - GSA for (Adria Airways) Branch - Pristina 

Rr. Qamil Hoxha nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë
 t: +381 38 246 746, f: 246 747
•  IE Kosova - GSA for (Adria CARGO)  

Branch - Airport of Pristina 
International Airport of Pristina, 100070, Lypjan

 t: +381 38 544 742, f: 544 742

Rusija
OOO Intereuropa - East, Moskva
Rural settlement “Barantsevkoe”, “Lyutoretskoe” 
industrial zone, estate 4, 142324, Russian 
Federation, Moscow area, Chekhovskiy district
 t: +7 495 727 33 63, f: 727 33 63
Transport
 t: +7 965 383 95 21

Francija
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu
Rue de l`Aigue - Z.A. Portes du Dauphine, 
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
 t: +33 472 48 28 97, f: 48 00 42

Ukrajina
TOV TEK ZTS, Uægorod
Svoboda str. 4, 89424 v. Minaj
 t: +38 0312 66 96 60, f: 66 96 62
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev
37-41, Artema str., 04053 Kiev
 t: +38 044 200 14 91, f: 484 38 08

NemËija
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf
Frachtzentrum, Eingang C, Lütticher 
Str. 12, 53842 Troisdorf
 t: +49 2241 922 44 0, f: 922 44 15
•  Niederlassung Stuttgart 

Rutesheimer Str. 24, 70499 Stuttgart
 t: +49 711 860 53 50, f: 860 53 515

»rna gora
Zetatrans A.D., LogistiËke usluge, Podgorica
∆emovsko polje b.b., 81000 Podgorica
 t: +382 20 441 900, f: 441 902
•  Podgorica - filijala 

∆emovsko polje b.b., 81000 Podgorica
 t: +382 20 441 951, f: 441 952
•  NikπiË - filijala 

Ul. Danila BojoviËa b.b., 81400 NikπIË
 t: +382 40 213 384, f: 213 388
•  Bijelo Polje - filijala 

Ul. Trπova b.b., 84000 Bijelo Polje
 t: +382 50 430 524, f: 432 091
•  Pljevlja - poslovnica 

Ul. Vuka KartadæiÊa br.2, 84210 Pljevlja
 t: +382 52 321 979, f: 322 804
•  Bar - poslovnica 

Ul. Obala 13. Jula br. 6, 85000 Bar
 t: +382 30 311 862, f: 312 393
•  Kotor - filijala 

Ul. Obala Marπala Tita 584, 85330 Kotor
 t: +382 32 325 102, f: 325 103

Albanija
Intereuropa Global Logistics Service 
Albania shpk, Durres
Lagja 1, Rruga: Taulantia, Sheshi Mujo 
Ulqinaku, Kulla 2, 2001-2010 Durres 
 t: +355 52 222 760, f: 222 761
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Intereuropa

Globalni logistiËni servis,

delniπka druæba

Vojkovo nabreæje 32

6000 Koper

Slovenija

www.intereuropa.eu

Poslovna mreæa
Slovenija
Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis, delniπka druæba, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 10 00, f: 664 26 74
PodroËje predsednika uprave
•	 	Predsednik	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Namestnik	predsednika	uprave
 t: +386 5 664 12 90, f: 664 12 73
•	 	Sektor	za	upravljanje	z	nepremiËninami	

in centralno nabavo
 t: +386 5 664 13 13, f: 664 20 49
•	 	Sektor	za	raËunovodstvo
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	finance
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
•	 	Sektor	za	kadrovske	in	sploπne	zadeve
 t: +386 5 664 22 86, f: 664 26 74
•	 	Sluæba	notranje	revizije
 t: +386 5 664 13 46, f: 665 13 21
•	 	Sluæba	za	odnose	z	javnostmi
 t: +386 5 664 12 87, f: 664 12 73
•	 	Pravna	sluæba
 t: +386 5 664 12 61, f: 664 26 74 
•	 	Sluæba	za	kakovost
 t: +386 5 664 12 25, f: 664 15 35
•	 	Sluæba	kontrolinga
 t: +386 5 664 13 73, f: 664 13 21
PodroËje πpedicije in logistike
 t: +386 5 664 15 20, f: 664 15 35

Filiale v Sloveniji
Filiala Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 15 02, f: 664 15 01
Poslovna	enota	Brnik
Brnik	130,	4210	Brnik
 t: +386 4 206 28 00, f: 206 28 21
Filiala Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 90, f: 586 87 88
•	 	Izpostava	Logatec 

IOC	Zapolje	bb,	1370	Logatec
 t: +386 1 750 83 80, f: 750 83 89
•	 	Izpostava	Novo	mesto 

»eπËa	vas	40,	8000	Novo	mesto
 t: +386 7 331 62 00, f: 331 62 03
Poslovna	enota	Jesenice
Spodnji	plavæ	6/b,	4270	Jesenice
 t: +386 4 588 91 00, f: 588 91 09
•	 	Izpostava	Kranj 

Gorenjesavska cesta 4, 4000 Kranj
 t: +386 4 280 17 10, f: 280 17 29
Poslovna	enota	Seæana
Partizanska	93,	6210	Seæana
 t: +386 5 707 01 10, f: 707 01 88
•	 	Izpostava	Vrtojba 

MMP	Vrtojba	8,	5290	©empeter	pri	Gorici
 t: +386 5 330 99 31, f: 330 99 39
Filiala Celje
KidriËeva	38,	p.p.	1039,	3102	Celje
 t: +386 3 424 21 00, f: 42 42 135
Poslovna	enota	Maribor
Træaπka cesta 53, 2001 Maribor
 t: +386 2 420 84 00, f: 420 84 12
Poslovna	enota	Dravograd	
Otiπki	vrh	25a,	2373	©entjanæ	pri	Dravogradu
 t: +386 2 878 78 10, f: 878 78 40
Filiala mejna odprava
Mejni	prehod	Obreæje,	
8261	Jesenice	na	Dolenjskem
 t: +386 7 495 74 40, f: 495 73 66
Poslovalnica	Jelπane
Mejni	prehod	Jelπane,	6254	Jelπane
 t: +386 5 788 51 56, f: 788 51 50
Poslovalnica	Metlika
Mejni	prehod	Metlika,	8330	Metlika
 t: +386 7 305 95 35, f: 305 85 97
Poslovalnica	Gruπkovje
Mejni	prehod	Gruπkovje,	2286	Podlehnik
 t: +386 2 768 22 81, f: 768 22 91

Odvisne druæbe v Sloveniji
Intereuropa Transport, mednarodni 
cestni transport, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 14 43, f: 664 14 55
•	 	Sluæba	træenja
 t: +386 5 664 18 45, f: 664 26 59
•	 	Komercialno	operativna	sluæba
 t: +386 5 664 14 73, f: 664 14 05
•	 	Termo	prevozi
 t: +386 5 664 14 49, f: 664 18 54 
•	 	Izredni	prevozi
 t: +386 5 664 14 45, f: 664 14 05
•	 	Oddelek	Ljubljana 

Letaliπka cesta 35, 1000 Ljubljana
 t: +386 1 524 02 15, f: 524 02 15
•	 	Prevozi	montaænih	hiπ 

Repno	8,	3230	©entjur
 t: +386 3 579 93 12, f: 579 93 12
Interagent, pomorska agencija, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 30, 6000 Koper
 t: +386 5 664 16 09, f: 664 16 26
Intereuropa-FLG, æelezniπka 

πpedicija, d.o.o., Ljubljana
Letaliπka cesta 35, 1001 Ljubljana
 t: +386 1 586 87 50, f: 524 55 31
Interzav, organizacija za opravljanje 
zavarovalnih poslov, d.o.o., Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 17 26, f: 664 17 25
Intereuropa IT, informacijska 
tehnologija, d.o.o, Koper
Vojkovo nabreæje 32, 6000 Koper
 t: +386 5 664 13 01, f: 664 12 39

Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, druπtvo s 
ograniËenom odgovornoπÊu, Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 39 00 666, f: 3900 777
Podruænica	Zagreb
Josipa	LonËara	3,	10090	Zagreb
 t: +385 1 37 80 555, f: 3780 595
•	 	Poslovnica	Kutina 

Metanska 7, 44320 Kutina
 t: +385 44 66 92 60, f: 68 29 65
Podruænica	Varaædin
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 00, f: 350 761
•	 	Poslovnica	Koprivnica 

Ivana	»esmiËkog	9,	48000	Koprivnica
 t: +385 4 863 99 01, f: 63 99 00
Podruænica	Cestovni	prijevozi
Vilka	Novaka	48c,	42000	Varaædin
 t: +385 42 35 26 50, f: 35 07 98
Podruænica	Rijeka
Draæice	(Zamet)	123	b,	51000	Rijeka
 t: +385 51 66 69 90, f: 66 69 31
Podruænica	Osijek
Ulica	Jablanova	33,	31000	Osijek
 t: +385 31 29 78 70, f: 29 88 96
•	 	Poslovnica	Slavonski	Brod 

Dr.	Mile	Budaka	1,	35000	Slavonski	Brod
 t: +385 35 44 39 02, f: 44 47 44
Podruænica	Split
Matice	hrvatske	21,	21204	Dugopolje
 t: +385 21 66 86 00, f: 66 86 27
•	 	Poslovnica	Zadar 

Gaæenice	bb,	23000	Zadar
 t: +385 23 34 29 00, f: 34 29 15
Intereuropa Sajam, meunarodno 
otpremniπtvo, d.o.o., Zagreb
Avenija	Dubrovnik	15,	10020	Zagreb
 t: +385 1 65 20 470, f: 65 20 078

Bosna in Hercegovina
Intereuropa RTC, Meunarodna πpedicija, 
skladiπtenje, pretovar i transport, d.d. Sarajevo
Ulica HaliloviÊi br. 12, 71000 Sarajevo
 t: +387 33 46 81 53, f: 46 81 54
•	 	Banja	Luka	-	filijala 

Dunavska	1C,	51000	Banja	Luka
 t: +387 51 34 67 20, f: 34 67 21
•	 	BihaÊ	-	filijala 

BihaÊkih	branilaca	89,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 32 81 38, f: 32 81 39
•	 	Tuzla	-	filijala 

Husinskih	rudara	bb,	75000	Tuzla
 t: +387 35 39 73 48, f: 39 73 49
•	 	Travnik	-	filijala 

Dolac	na	Laπvi	bb,	71270	Travnik
 t: +387 30 51 51 36, f: 51 51 36
•	 	Mostar	-	filijala 

RodoË bb, 88000 Mostar
 t: +387 3 635 14 69, f: 35 01 25
•	 	Zenica-	filijala 

Bulevar	Kralja	Tvrtka	I	broj	17,	75000	Zenica
 t: +387 32 44 54 50, f: 44 54 55
•	 	IzaËiÊ	-	filijala 

GP	IzaËiÊ,	77000	BihaÊ
 t: +387 37 39 30 22, f: 39 30 22
•	 	Doljani	-	filijala 

GP	Doljani,	88000	»apljina
 t: +387 36 81 47 09, f: 81 47 09
•	 	Bosanska	Gradiπka	-	filijala 

16.	krajiπke	brigade	bb,	78400	Bosanska	Gradiπka
 t: +387 51 82 61 70, f: 82 61 71

Makedonija
Intereuropa Skopje, meunarodna 
πpedicija, DOO Skopje
Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Poslovnica	Bogorodica 

g.p.	Bogorodica,	1000	Skopje
 t: +389 34 230 789, f: 230 787
•	 	Poslovnica	Tabanovci 

g.p.	Tabanovci,	31000	Kumanovo
 t: +389 31 467 700, f: 467 700
•	 	Poslovnica	Blace 

g.p.	Blace,	1000	Skopje
 t: +389 2 323 22 21, f: 323 22 21
•	 	Poslovnica	Aerodrom	Cargo 

Aerodrom	Sk	“Aleksandar	Veliki”,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92
•	 	Intereuropa	Transport	DOOEL	Skopje 

Ul.	Industriska	bb,	1000	Skopje
 t: +389 2 246 55 20, f: 246 55 92

Srbija
AD Intereuropa - logistiËke usluge Beograd
Zemunska	174,	11272	Beograd	-	Dobanovci
 t: +381 11 3109 180, f: 3109 151

•	 	Interkontinentalni	promet-Avio	poslovnica 
Aerodrom	“Nikola	Tesla”	Beograd,	11271	SurËin

 t: +381 11 2286 255, f: 2286 375
•	 	Poslovnica	Niπ 

Aerodrom	Niπ,	Vazduhoplovaca	bb,	18000	Niπ
 t: +381 18 255 699, f: 265 121 
•	 	Poslovnica	Preπevo-Vranje 

GraniËni	prelaz,	17523	Preπevo
 t: +381 17 7666 111, f: 7666 112
•	 	Poslovnica	Novi	Sad 

BajËi	Æilinskog	16,	21000	Novi	Sad
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Kikinda 

Oslobodjenja	9,	23300	Kikinda
 t: +381 21 4725 108, f: 4725 109
•	 	Poslovnica	Subotica 

Segedinski put 80, 24000 Subotica
 t: +381 24 543 329, f: 546 564
•	 	Poslovnica	©id 

Janka	VeselinoviÊa	bb,	22240	©id
 t: +381 22 715 149, f: 715 149
•	 	Poslovanica	©id	-	GraniËni	prelaz	Batrovci 

GraniËni	prelaz	Batrovci,	22240	©id
 t: +381 22 733 297, f:733 297
•	 	Sajamska	poslovnica 

Sajam	-	Bulevar	vojvode	MiπiÊa	14,	11000	Beograd
 t: +381 11 2655 452; 3109 189, f: 2655 271; 3109 171

Kosovo
Intereuropa Kosova L.L.C., Priπtina
Zona	Industriale	Lidhja	e	pejes	p.n.,	
10000	Prishtine,	Kosovë
 t: +381 38 544 561, f: 544 734
•	 	Branch	Mitrovica 

Parku	Industrial	Mitrovicë,	40000	Mitrovicë,	Kosovë
 t: +381 38 544 561 loc 1201, f: +381 28 531 909
•	 	Branch	Hani	i	Elezit 

Rr. Kolonia e punetoreve p.n., 
71000	Hani	i	Elezit,	Kosovë

 t: +381 38 544 561 loc 1180, f: 544 734
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	Airways)	Branch	-	Pristina 

Rr.	Qamil	Hoxha	nr.	12,	10000	Prishtinë,	Kosovë
 t: +381 38 246 746, f: 246 747
•	 	IE	Kosova	-	GSA	for	(Adria	CARGO)	 

Branch	-	Airport	of	Pristina 
International	Airport	of	Pristina,	100070,	Lypjan

 t: +381 38 544 742, f: 544 742

Rusija
OOO Intereuropa - East, Moskva
Rural	settlement	“Barantsevkoe”,	“Lyutoretskoe”	
industrial	zone,	estate	4,	142324,	Russian	
Federation,	Moscow	area,	Chekhovskiy	district
 t: +7 495 727 33 63, f: 727 33 63
Transport
 t: +7 965 383 95 21

Francija
Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu
Rue	de	l`Aigue	-	Z.A.	Portes	du	Dauphine,	
69780	Saint-Pierre-de-Chandieu
 t: +33 472 48 28 97, f: 48 00 42

Ukrajina
TOV TEK ZTS, Uægorod
Svoboda str. 4, 89424 v. Minaj
 t: +38 0312 66 96 60, f: 66 96 62
TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev
37-41,	Artema	str.,	04053	Kiev
 t: +38 044 200 14 91, f: 484 38 08

NemËija
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf
Frachtzentrum,	Eingang	C,	Lütticher	
Str. 12, 53842 Troisdorf
 t: +49 2241 922 44 0, f: 922 44 15
•	 	Niederlassung	Stuttgart 

Rutesheimer	Str.	24,	70499	Stuttgart
 t: +49 711 860 53 50, f: 860 53 515

»rna gora
Zetatrans A.D., LogistiËke usluge, Podgorica
∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 900, f: 441 902
•	 	Podgorica	-	filijala 

∆emovsko	polje	b.b.,	81000	Podgorica
 t: +382 20 441 951, f: 441 952
•	 	NikπiË	-	filijala 

Ul.	Danila	BojoviËa	b.b.,	81400	NikπIË
 t: +382 40 213 384, f: 213 388
•	 	Bijelo	Polje	-	filijala 

Ul.	Trπova	b.b.,	84000	Bijelo	Polje
 t: +382 50 430 524, f: 432 091
•	 	Pljevlja	-	poslovnica 

Ul.	Vuka	KartadæiÊa	br.2,	84210	Pljevlja
 t: +382 52 321 979, f: 322 804
•	 	Bar	-	poslovnica 

Ul.	Obala	13.	Jula	br.	6,	85000	Bar
 t: +382 30 311 862, f: 312 393
•	 	Kotor	-	filijala 

Ul.	Obala	Marπala	Tita	584,	85330	Kotor
 t: +382 32 325 102, f: 325 103

Albanija
Intereuropa Global Logistics Service 
Albania shpk, Durres
Lagja	1,	Rruga:	Taulantia,	Sheshi	Mujo	
Ulqinaku,	Kulla	2,	2001-2010	Durres	
 t: +355 52 222 760, f: 222 761
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